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Памяти сердечного Товариша.
Дня 11. с. м. поклали ми в сиру 

землю сердечного Товариша, найбіль
шого і найсильнїйшого робітника, най
кращого Сина Заморської України, 
о. Николая Стефановича. Страшна 
смерть вирвала його з поміж нас май
же нагло, бо лиш одсн тиждень —на 
запалене легких — перележав покій
ний і дня 8. січня, в неділю по Рож- 
дестві о год. 8.30 рано розпращав ся 
з житом, повним труду, праці, жур
би, слез і Горя. Найкращих синів, 
найщирших робітників, а найголов- 
нїйше: найбільше характерних про
відників — забирає нам мачуха-до- 
ля перед часом по всіх закутках на
шої Руси-України.

Покійний, ніколи незабутий о. Н. 
Стефанович уродив ся в Галичині, 
в селї Кізлів, пов. Камінка Струмі- 
лова, дня 21. мая 1870 р. Родичі його 
були селяне. Студії ґімназіяльні кін
чив в німецькій Гімназії у Львові, 
будучи вихованцем бурси Народного 
Дому в тих часах, коли Д-р. В. Ла
года був сї настоятелем і згідно зі 

-своїми руесофіасі.іпгми засадами irtiJ 
ховував десятки бідної молодїжи. Звіс
ний репоґаТ; син міщанина з Городка, 
Д-р ВерГун був шкільним товаришом 
небіщика Стефановича. Зазначу ю сї фак
ти длятого, щоб зрозуміти ту високу 
інтелігенцію і той великий жар лю- 
бови до свого рідного, що навіть та
кі впливи не в силі були зломити ха
рактеру покійника. Студії богослов
ські укінчив на університеті у Льво
ві. будучи питомцем львівської греко- 
кат. семинарії за ректоратів крил. 
Вачинського і Туркевича.

В році 1894. 1. цьвітня висьвятив 
покійного кард. С. Сембратович. Ра- 
80М з ним висьвятилось «ще трох в 
целібаті і ми вже тогди мали плян 
перенестись до Америки. Від сеп- 
тембра 1894 до юнїя 1895 р. був по
кійний сотрудником в Бережанах, об
нявши те місце по о. Остапі Нижан- 
ковсьКім. В тім короткім часі він 
з'бднав собі серця усьої інтелігенції 
в Бережанах. Знаменитий сьцівак, ви
школений діріґент, педант в сповню- 
ваню своїх сьвященичих обовязків, 
дуже симпатичний чоловік в това
ристві, характерна людина— полишив 
найкращу згадку про себе, чого до
казом численна кореспонденція Д-ра 
Чайковського і других визначних 
Українців. Не забував п о к ій н и й  н і 
к о л и  за Бережани, як доказують по- 
сьвідки висиланих грошей на народні 
інституції: „Народний Дім“  і Бурса.

* До Америки приїхав в червнн 
1895 р. і обняв орґанїзацію тогди ду
же маленької громадки Русинів в Buf
falo, N. Y. КоЛиж о. Амброзій По. 
лянський, теперішний декан Стрий- 
ський полишив несподівано громаду 
Пітсбурську, полишивши ново-побу- : 
довану церкву з 18 тисячками довгів 
а найважнїйше: не поладнавши ко
нечних формальностей з контрактора- 
ми — у нас не було гіднїйшого і сно- 
сібнїйшого кандидата на Пітсбурґ, як 
пок. о. Стефанович.
* Дня 22. септембра 1895 обняв па- 

рохію Сьв. Івана Хрестителя в ГІітс- 
*>ургу і там трудив ся вельми щиро 
і гам серед тяжкої праці, журби і ли
холіть положив свою голову.

Р p. l£9fi на конвенції ,,Р. Н. Со- 
Carmel, Ра. вибрано його і

На похорон б; 
надійшли <;що отеї ’іе:и.грами:

о. Стефановича

-Шлю грудку землі на .могилу до
рогого Брата Нпколая. Слава не умре! 
— о. Велигорськив, -Cohoes. N. У.

You are riot deail. You shall live 
forever in memory <її all fair minded 
people «who knew усйі because of pu
rity of your character, your unself
ishness, your good"? deeds. Peace be 
with you. — Ardanj Pemberton, Va.

секретарем, а кілька літ опісля пред- 
еїдателем сеї організації. На конвен
ціях ,,Союза“  в Jersey City і Scran
ton. на тих тяжких конвенціях, де 
рішалось, кому бути ґаздами в нашій 
одинокій організації, чи ренеґатам, чи 
нам — покійний Стефанович був пред- 
еїдателдм і сво< ю ріпіучостію, тактом, 
личною симпатією навіть для против
ника, рішав справи в той бік, де бу
ла правда і справедливість.

Заслуги його для Амер. Руси неоцї- 
нені; праця його в парохії пітсбурській 
нині не дасть ся ще оцінити. Добро, 
яким він обдїляв свою родину близ- 
шу і дальшу — превелике. Чоловік 
фйлянтроп, незвичайно чуткий на 
нужду і горе свого меншого .брата, 
нуждаря-робітника, оставив в його 
памяти вічну згадку. Ніколи бідак, 
безробітний нуждар, не забуде тих по
рогів, що провадили до хати Стефано
вича. Він лівою рукою брав милости
ню, а правою роздавав. Шпиталі пітс- 
бурські дуже добре памятають і ні
коли не забудуть того високого, дуже 
симпатичного ,,пріста“ , котрий ноча
ми відвідував, потішав і опікував ся 
ходшши-о т.-.и*»калічоии ми} нещасними- Li\lMNr Third A uml JSth Str.,

П О ЗІР ПОЗІР!

В Е Л И Ч Е З Н Е  В С Е Н А Р О Д Н Е

фабричпими робітниками та їх роди
нами. Великий Пітсбурґ і ціла око
лиця знали і високо поважали покій
ного, а доказом сего — ті вельми симпа
тичні некрольоґи у всіх часописях 
пітсбурських.

Наша церков стратила в особі по
кійного неповетовану страту.

Коли ми рішучо домагались єпис
копату для нашої церкви, покійного 
поставлено кандидатом на єпископа 
з обох сторін. Тай справді, він був 
гідний того високого достоїньства. 
З приходом Преосьв. Сотера Ортин- 
ського він заняв становиско рішуче, 
що було чертою його характеру: по
рядок, організація мусить бути — або 
гиньмо. Він перший записав свою 
церкву в правну опіку Епископа, бо 
дуже добре розумів, що лиш від того 
факту залежить будуча організація і 
лад в нашій поневоленій церкві.

Батьківщина наша дорога стратила 
в покійнім і'орячого патріота Україн
ця. Член великого просьвітного тов. 
,,Просьвіта“ ; добродій не словами, 
але ділами для усяких народних ру
хів; складки для борби студентів уні
верситетських; рільничий страйк, 
фонд ім. Сїчинського; фонд мужицький 
і т. д. і т. д. се все праця горячої душі

В І Ч Е # :
тпід проводом і опікою

раціонал ьної Ліберальної З д о іґр а р & н е ї Д їїв
(National Liberal Immigration League;

відбуде ся в понеділок, дня 0. лютого, 
1911. о год. 8-ій щчар, в COOPEJLI

New York Cit\
К о л и  в и  увірені, що для чесних 

та пильних іміґрантів мають бути 
відчинені двері у вільну американ
ську землю, явіть ся численно на сей 
великий протестацийний мітінґ і злу
чіть ся разом з другими в обороні 
загрожених.

jyr ynyy  y y  ij r jy tyt у  у  ту  y TflTijgjry
Се оголошене враз з попизше на

веденими письмами надіслало нам 
товариство, що носить назву: „Н а 
ціональна Ліберальна Іміґра- 
цийна Л їґа (National Liberal Immi
gration League) з осідком в Ню 
Йорку, при 150 Nassau Street.

Письмо Національної Ліберальної 
Іміґрацийної Лїґи :

Ню-Йорк, 18. еїчня 1911. 
До Видавців:

Поважані Панове:- 
Ви певно знаєте про проект Імі

ґрацийної Комісії, якай пропонуй за* 
вести на будуче іспит образованя 
новоприбуваючих іміґрантів і инші 
обмежуючі средства. Ми просимо Вас 
пояснити докладно своїм читачам, 
яке властиво значіне мав сей іспит 
образованя. Богато наших приятелів
думають хибно, що переважна чаетп- 

і невтомимої запопадливости покійно- І на іміґрантів перейде легко через сей
іспит, який — після їх гадки — мас 
иа цїли виключено самих тільки 
анальфабетів; вони гадають, що навіть 
сї неграмотні зуміють в короткім часї 
навчити ся читати і писати. Але так 
воно не.є. Всі доси пропоновані еду- 
кацийні проби (іспити образованя) 
обіймають • по більшій части строге 
еґзамінованг, іміґрантів. Для іміґранта 
не вистарчпть еще само знане читаня 
і писаня у йово рідній мові, але його 
завізвуть повторити і пояснити до
вільно вишукані уступи з конституції 
(основних законів) Злучених Держав 
і инші вибрані параграфи, що їх 
власти від часу до часу уважати
муть за відповідні до іспитів.

Задля сеї причини богато інтелї- 
ґентпих і з серед ним образовані.м 
іміґрантів не зможуть перейди сої 
едукацийноі проби, як що вона 
увійде раз в аште.

го.
В тій коротенькій згадці хтївби я 

лиш кинути малесеньку грудку рід
ної землі на сьвіжу < ще могилу по
кійника. Щоб одначе бодай в малень
кій части помянути ,.тихим словом1* 
ту постать дуже характерну, дуже 
симиатичну — того робітника щиро
го, чоловіка ,,в нем же льстп нїегь“ , 
патріота небуденного, який не все 
являеть ся в такій поневоленій нації, 
як наша українська — прошу всіх 
Товаришів шкільних покійного, його 
Другів-Приятелїв тай всіх людей, що 
в житю сходились з покійником, щоб 
мені написали свої спомини, бо хочу 
зладиТи обшпрну біографію покійного 
а його біографія, то історія нашої За
морської України за послїдних 10 літ.

Еестор Дмитрів 
Р. О. Box 109, Allentown, і ‘а.

Обовязком нас всіх, маючих на 
серці добро нашої країни, якої зріст 
та правдиве істновано так стисло по- 
вязані з постійним, незменшаючим ся 
напливом іміграції, — виявити усю 
няш.у змогу та ставити рішучий опір 
проти пропонованих не-американ- 
ських форм обмежувана. Істнуючі за
кони, відповідно приноровлені і ви
конані, вистарчають Цілковито до 
повздержаня імігрантів, небажаних 
для загальних причин, як вони пред
ставляють ся очам наших урядовців. 
Коли-ж істнуючі доси закони не ви
старчають до ,недоиущеня небезпеч
них злочинців, тоді не вистарчає та
кож усе те, .що укладали наші законо
давці — инакше кажучи — усі ті за
конодавці брали ся не за своє діло... 
Наша Лїга пору чає на се лиш одно- 
одиноке викональне средство, а.ним 
є: депортація чужоземних злочинців.

Щоб зготовити могучий протест 
проти сих пропонованих обмежень, 
ми скликуємо всенародне віче, яке 
відбудеть ся в Cooper Union дня 0-го 
лютого. Обіцяло ся богато визначних 
бесідників так тутешних уроженцїв, 
як і чужоземних. Ми Вй- еуМсШЯК мо 
ся, що Ви зробите усе можливе, що
би переконати своїх читачів про ко
нечність організована подібних про
тестуючих віч, бо ті віча — се пи
тома справа всіх чужоземців і вони 
повинні подбати, щоб усї ті збори 
випали імпозантно і 8 великим пово- 
дженєм. Коли буде можливо, так не
хай. кожде віче вишле до Вашінґтону 
осібну делегацію, яка, представивши 
ясно свої жаданя і осуд проектованих 
обмежень перед засгупниками-послами 
в Конгресі, зробить велику прислугу 
ліберальній .іміграції.
Національна Ліберальна Іміґрацийна Лїґа.

Письмо (копія) демократичного по
сла з 10. ню-йоррького дистрикту, д. 
William-a Sulzer-a до д. N. Behar-a, 
управляючого директора „Національ
ної Ліберальної Іміґрацийної і|їґи“ :

Комісія Військових Справ
Палата Послів 3. Д.

Вашінґтон, Д. К., 13. січня 1911.
Mr. N. Behar:- 

с|о National Liberal Immigration 
League,

1.30 Nassau Street, New York. 
Мій Дорогий ІІане Бегар:-

Іміґрацийна Комісія зголосила се
годня обмежуючий іміґрацийний про
ект I bill) з едукацийною пробою. Я 
робив, що тільки міг, щоб запобічи 
сьому зголошеню, але задля негірисут- 
ности двох Демократів в комісії, мені 
не повело ся. Скажу Вам про се біль
ше* скоро з Вами побачу ся. Як не 
возьмете ся до скорого дїланя, про
ект перейде.

Бажаючи Вам найліпшого здоров- 
ля і поводженя, запевняю Вас про 
свою приязнь і остаю з повним нова- 
жанєм

Ваш щирий друг,
(оідпесано) Wm. Sulzer.

Письмо голови Американського 
Стоваришеня Чужоземних Часописий 
(American Association of Foreign 
Newspapers), д. .іюіеа H. Гамерлїнґа:

II ю Йорк, 16. січня 1911. 
Звертаємо увагу усіх чужомовних 

часописий в Зл • > -х Д< л, , які

є членами нашого Стоваришеня, н$ 
велике дїло, яке вже зробила тай ще 
досд робить, в користь нашого наро« і 
да, Національна Ліберальна Іміґрадпй- 
на Лїґа в Ню Йорку, до котрої і я  
налажу, і норучаю дїлати усьо мож» 
лове для виясненя ссї справи.

З високим поважанєм,
Американське Стоваришеня Чужовемниз} 

Часописий.
(□вчать) (підписано; Louii N. Hammerlinf, 

President.

В послїдній хвилі дістаємо з кан
целярії „Національної Ліберальної 
Іміґрацийної Лїґи“  ось яко письмої

Ню Йорк, 23.. січня 1911.
Поважаний Пане:-

• ' 1JДіставши з Вашінґтону запевнене,
що іміґрацийна квестія не при і ідо 
під обради в теперішній сесії, ми рі- 
шили ся відложити пропоноване все
народне віче, заповіджено на день
0. лютого, на инший час найблизгаої 
сесії. Усім нашим приятелям, що за
інтересували ся нашими старанями j 
жертвували нам свою 
висказуемо отсим нашу найщиршу 
подяку.

Ситуація ще доси невияснена, ц 
з ВаспінГтому радять нам спонукува
ти наших приятелів скрізь по цілій 
Америцї, щоб вони не уставали ані 
на одну хвилину агітувати в користь 
ліберальної іміграції з огляду на ві
доме поручене Іміґраційної Комісії та 
Американської Федерації Працї (Ame
rican Federation of Laborj, а також 
з огляду на безустанну діяльність 
приклонників іміґ]зацийних обмеамзнь.

Національна Ліберальна Іміґрацийна Лі.'а.

До сеї преважної справи ми що 
неб&вком повернемо, а поки-що кли
чемо до всіх наших Родимців, щоб 
вони вже заздалегідь, приготовляли 
ся до масових протестів проти воро
жих заходів американських шовініс
тів, які напосіли ся знищити вільний 
дух свобідної доси країни. Роздумай
те, Братя-робітнпки, над долею бу
дучої еміграції, та не відкидайте сеї 
помічної руки, яку Вам подає зовсім 
щиро і безкорисно: Нац іональна 
Л іберальна Ім іґрацийна Лїґа.

СКЛАДАЙТЕ ЖЕРТВИ
НА УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ 

•Г  <е- В ГАЛИЧИНУ,

Фотографія
бл. п. о. Николая СтеФаноаича

церков і саля „Просьвіти”
один образ коштує...................  $1.00

Дмггий осібний О браз:
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ЧЯИКОВСЬКИИ
Ролап з козаш кої старини-

З російського переклав
цсі:іюФот клинковім .

г  — — —
(Дальше)

IV.
Одараа ми' кя не допряла,
Лж ось Херко j  хату вбіг, І  
Під лаву кввта свій батіг:
„Воять Татарва на нас на тала!“
В ія  з опалу сказав.

С. Пиеареваїеий.

■— Гадюко! Гадюйо!
*— Чого, пане полковнику?
— Скучно, Гадюко, дуже скучно! не 

знаю від чого...
—  Може обїв ся пане?
— Розумний чоловік, а говорять дур- 

пщї. Обїв ся! Якого я діявола обїв ся? 
Ну, скажи, будь ласкав, чого-б я обїв ся ? 
чого-б чоловік обїв ся, коли ще не обі
дав. а тільки снідав?..

Н — Чого-ж Он тобі і скучилось, пане? 
Житє добре, поступки твої все законні, 
лицарські: чого-ж би скучилось?

— To-ж бо до! Я тебе питаю, а ти ме
не питаєш. Се дурне.

— Хпба кобзаря позвати? 1
— Кобзарі Божі люде, та з глузду 

збились, пї одної людяної ніснї не
* знають.

— Викричались.
— Як викричались?
— От, приміром, взяти бутильку і 

спіти з неї наливати в склянки впно або 
що инше: якийсь час із бутильки все 
ллсть ся вино, а як вилилось, то вже й не 
ллєть ся, хоть дави бутильку обоїма ру
ками; тоді розумний чоловік приймаєть 
гя за другу. Так і кобзарі сьпівали пісні, 
кричали* а' тепер вже викричали всі', і не
ма нічого. ‘

■— А що ти думаєш? Адже воно так!
— Не нашому дурному розумови 

міркувати, а може й так.
— Так, так. Гадюко! А все таки скуч

но. Чи віриш, чарка не йде в душу: взяв 
чарку в рот сьогодня, ледве не виплю

нув, з політики тільки пролпкнув... Хоть 
.хату підпали з нудьги...

— Отсю потіху можна сховати на
■ пізпїйше, а тепер, пане, чи пе послухав 
би казки? , к

— Добре, тільки лицарську казку, я 
, :г<(tor г,лухати! Шкода, Герцик пішов на

ііілііяшаііб; він багато знає казок... шко
да! ' '

— Я зпаю казку; коїш станеш слу
хати, розкажу...

—  Що-ж ти так довго не говориш? 
говори! Гарна в тебе казка?

— Вопо казка не казка, а бнль; я не 
"Москаль, сам свого товару хвалити ие 
.стану; одно знаю, що Герцик не розкаже 
отсїєї бцлї.
( —  Не говори, Гадюко! Герцик дуже 
розумний; в нього сидить в носі муха, 
[велика муха!

—  Може іі не одна, — понуро замі
тив Гадюка. *

— Годї ворчатп! — сказав полков
ник Іван, — нрнкажн вартівникові щоб 
‘станув коло моїх дверей і нїкого-б не 
пускав; хоть би хто прийшов судитись 
габо з жалобою —  всім одно: полковник, 
мовляв, занятий ділами, папери підпи
сує... Та присунь до мене он-ту бутпль- 
ку з наливкою і чарку, чей же иід казку 
перестане упрямитись та й піде мовчки 
в горло. Ну, зачинай!

— Жив було, — зачав Гадюка ка- 
■зочним тоном, — один полковник, як-би 
й твоя мнлость, та стало скучно полков
никові!, ніде місця не загріс. ходпть з 
комнати в комнату, кусок хлїба не йде 
йому в душу, чарка не ллсть ся в горло, 
як би...

— Що, як би? — спитав полковник, 
кладучи на стіл випорожнену чарку.

— Хотів сказати: як би й твоїй ми- 
лости, та бичу, що чарки, дякувати Бо- 
rv, лізуть тобі в рот, мов вечером вороб- 
цї під стріху...

— А тобі завидно, собачий сгіну! На, 
кцпші чарку, та говори хорошенько, щоб 
у тебе слова не летіли, як воробцї з під 
стріхи.

— Гарно сказано, — продовжив Га
дюка, випиваючи чарку, —  тепер підуть 
слова, мов молоді утки впп.иівають з о- 
черету рядком.за маткою. Ог змаркотнїв 
полковник, і став він від скуки обзпрати 
нову рушницю, шо кушів недавно за 
„так гроші’" (відобрав) у якогось* иї то 
Ляха, ці то Німця.

— Молодець був полковник!
-т- Видно, молодець. Довго обзирав 

він рушницю: на рушніщи була хороша 
оправа, срібна: по сріблі, наче пером, 
виведені люде, і зьвіри, й козаки: голов
ки під шрубок були з коралїв а приціль
на мушка на цївцї золота.

— Не в оправі дїло. А хорошо била 
вона?

— Не знаю: кажуть упала раз зо сті
ни. з цьвяха зірвалась чи що. та просто 
па бутильки з наливкою: бутпльок з де
сять стояло в низу па полоса — всі від
разу побила.

пслвпт яз октанти до дитіши .ц- вг - п т :

— Хитро! Се дурноваті речі. Га
дюко!

— Може п так: не моя впна: за що 
купив, за те й продаю. От, подивив ся 
полковник на рушницю, тай захотів її 
попробувати від скуки: зібрав сотню мо
лодців, сів на коня, і молодці' сіли, та й 
поїхали в Польщу погуляти.

— Хорошо, Гадюко, добра казка!
—  Не казка, а биль.
— Один чорт, чи казка чи биль.
— Один, пане, та не одної масти. От 

їдуть вони з Польщі густим лісом, а в 
лісі пахне — цибулею не цибулею, чес- 
ноком не чесноком, не гарно нахне. „Гей. 
хлопці, —  сказав полковник, — чуєте 
вп. пахне невірною кістю?” — „Чуємо, 
одвічали молодці, Жидом пахне.”  — Пі- 
слали підізд; під'їзд вернув ся і каже: „З 
версту відсіля над рікою стоїть містеч
ко.”  — „Башто народу? велике містеч
ко?”  спптав полковник. — .,Я лазив на 
дерево, одвічав один підїздовпй козак, 
та всьо висмотрів: містечка велике, і ри
нок є, і костьол, і крамп, а народу не по
мітив, самі Жпдп, мов у муравельнпкУ: 
Жид на Жиді сидить ги Жпда поганяє.”
— Після отсього козаки злізли з коней, 
притаїли ся « глибокій ярузі і дожидали 
вечера, щоб ударити на містечко.

— Молодці!... Вже-ж чи не‘про Фп- 
лона миргородського отся биль?

— Може про Фіиона, може п нї, раз 
сказав я: за що купив, за те й продаю.

— Хорошо! говори та подай мені 
бутильку; отся порожиа. Добра казка! са
мого збирає в ліс, душі весело! Ну?

— Настав вечір, — продовжив Гадю
ка, — а отеє було в пятшщю против су
боти. Жиди по-раиче зійшлись до дому, 
позамикали крамп, перелічили барпші 
потемки, щоб ніхто не бачіш, та іі тоді 
вже запалили ейвічки; у иайбіднїйшого 
горіло сьвічок дванадцять, хоч і тонень
ких, маленьких, та' дванадцять, —  не 
жарт!

— Не вже-ж ти, Гадюко, думаєш, що 
є й бідні Жиди? А відки-ж взяла ся при
повідка : багато грошей, як v Жида ?

—  Нї, в кождого Жпда б̂агато срібла 
і золота, а все таки в одного менше, в 
другого більше: от другий і буде багатші.

—  Так. Ну-ну! А козаки де?
—  Дійдемо й до козаків. Засьвітплп 

Жиди сьвічки —  і в містечку стало ясно, 
наче в сьвято яке, а то було в піснпй 
день, в пятницю!..

— Чп чувано!... Нечестивії!
_ — Окрім того, що зачинав ся сабаш, 

в Жидів була й друга веселість; в тот 
день воші держались і старші і молодий 
за райське яблуко.

-тг Бреше твоя биль. Гадюко, де*б во
ни дістали райське яблуко?

— Воно не райське: куди йому до 
раю! а гак називаєть ся. Приїде який ие- 
будь Жид у город, цростші Жид, як і всі
— в ярмулцї, в пейсиках, і називає себе 
не Жидом, а Хусетом, — се-б то в них 
старшин, — от назве себе Хусетом, при
їхав, каже, з Єрусалиму̂  привіз старі жи
дівські гроші і райське яблуко. Іде до 
нього кождий Жид, дає гроші» подержить 
ся за яблуко, і тре руками собі лоб: се, 
кажуть, здорово'; а жішш купують у Ху- 
сета старі гроші, мов шелюги з а;овтої мі- 
дп з дірочками, дають за шелюг червін
ця і вішають дітям на шию, щоб лихо
манка не вчепилась, чи що.

— От дурні!
— Звісно. От у тот вечір прийшов у 

свою погану хату Жид Борух, а в нього 
лоб червопий-червонпй, —  натер, каже, 
яблуком, — прийшов і син, нї дітвак, нї 
чоловік, а гак підросток. Стара Рухля, 
Борухова жінка, те-ж була в Хусета, ку
пила старіш шелюжок і провісила його 
на піню трилітній дочці; дочка бігала 
навкрупі стола, сьпівала. кричала, а Бо
рух з жінкою і сином вечеряли ґуґель, по 
Нашому галушки, локишиу з шафраном, 
та рибу з перцем, та редьку варену в ме
ду, а закусували мацою, паляницями та
кими без всього на самій воді, павіть без 
соли. , ;

—  Тьфу на пих. погано їдять!
—  На те вопи Жиди. їдять вони — 

а в вікно як засьвітЯть нараз, мов сонце 
зійшло; пустили козакп „червоного ко
пта” , запалили містечко. Друге: внетріл, 
крик, галас, різня, дзвенять вікпа...

— Славно, Гадюко! так їх!
— Жидівській нідросток вискочпв з 

хати, за нцм старші Борух... тільки Бо
рух не вискочив, а спав назад в хату з 
розбитою головою до ніг Рухлі, а в две
рях показав ся козак: шабля на голо, 
шапка на правім уху. вусп в гору. Рухля 
впала на коліна, вхошіла на руки ма
леньку дочку, і стала просити н плакати: 

бий, каже, мене, а не вбивай дочки, я 
все розкажу. Вислухав козак, де золо
то, наоив повні кишені золотом, взяв на 
руки Жидівочку, а Рухлю так потягнув 
шаблею, що вона тут і простерла ся.

— На що-ж козаковн маленька Жи- 
дівочка ?

— В полковника межи охочими ко
заками було чоловіка пять Запорожців: ! 
дорогою пристали'до компанії, а Запо- ' 
роагцям за дітей хорошо платять поселю- і 
кп, що живугь на зимівниках; от Запо- | 
рожець і взяв дитпну і продав її за гроші,
і слово лицарське додержав: не вбив ди
тини: а їй і лучше.

—  Лучше! Hv?...

— От козакп розграбпли містечко, 
потішились і вернулись До дому, та да
вай гуляти за чужі гроші; а скільки пар- 
чей навезли, а скільки оксамиту, а су
кон... а Галонів!

— Молодці! їй Богу, молодці!,.: Xпо 
всьому? і кінець?*

— Кінець як кінець, та ще є малень
кий хвостик.

— Говори й хвостик! Що там за хьо- 
стпк? У доброго барана хвіст лучше пи 
шої цілої вівці. Недалеко, в Молдавії, по 
пудовп хвости важать, та які ситі... аж 
мені їсти захотіло ся. як нагадав... Гово
ри, говори!

— Козакп поїхали, а Рухлю не взяв 
нечистий: полежала до сьвігу, » зо еьві- 
том і прочуняла, ожила.

—  Ожила?
— Ожила. Вони бач мої; коти — хи

ре, зовсім умре; перетягни на пише міс
це — оживає!... Така натура. Зібрались 
Ж иди, котрі оцїлїлн, плакали над пожа
рищем. та й стали нонрікатп Рухлю: „Ти 
кажуть, продала козакам дітей: сші по
їхав з ними: старші Посько з під моста 
бачив, і одягнений, кажуть, в козацьку 
одежу, а дочку повіз козак на кони: отеє 
не сам Лоськко бачив: та й дім твій не 
спалили козаки, та й саму тебе не вби
ли." Пішла Рухля до Хусета, мов помі- 
шана, і виє, й плаче, й кидаєть ся, а Ху- 
сет оцїлїв десь межи колодами; довго 
говорила з ним, а під вечір і пропала.

— А-га! Околїла?
—. Нї, без вісти, пропала, з містечка 

пропала, щезла, буцім її хто язиком із 
землі злизав. Незабаром після сього по- 
явнла ся за Дніпром ворожка, знахорка, 
дуже похожа на Рухлю, і стала шептати 
православним людям, і лічити право
славних, і кому ні пошепче, кого ні на
поїть зїлями — усі умирають, ніхто не 
вийде, покотом лягають, мов таргани від 
морозу в московській хаті. І багато вже 
літ ходить вона, зводить чесний народ, 
приходить нічю на кожду сьвіжу могилу 
і регочеть ся, Окаянна, і веселі пісні 
сьиіває.

—  Ух! хрест сьвятпй з нами! Що-ж 
бо не зведуть її?

— Попробуйте, пане. Де видано пе- 
речитись з нечистою силою!... А от син 
її прикинув ся хрпетянином, зажив між 
козаками, як-би наш Герцпк.

—  Не мішай Герцика ! Я  тобі раз 
сказав, не говори зле о Герцпку, я знаю, 
всі не люблять Герцпка зза того, що він 
мені' вірно служить, що я йому і батько 
і матір і родина, а се другим не подоба- 
єть ся;другі-б раді продати полковника 
за люльку тютюну  за чарку горівки, — 
от що я раз сказав,! не відступлюсь від 
слова, нехай iRi м«П«-;грім ударить, і сто 
тисяч бочілок чортів розщипають мою 
душу, як баба із курки пірс, коли від
ступлюсь... Я сказав — і буде так! Моє 
слово кріпке...

Полковник запив послїдшо фразу 
чаркою настойки і бистро зачав ходити 
по комнатї. Гадюка замовчав, стоячи у 
порога, і понуро дививсь з нідлібя на 
полковника.

—  Ну, що-ж? -— говорив полковник, 
сідаючи на постіль.

— Було зза чого сердити ся, *— ска
зав Гадюка.

—  Я не сердив ся, я тілько сказав, 
що я чоловік характерний — і по всьому.

—  І без того всі отеє знають.
— І добре роблять. Ну, що-ж?
— Нічого. Моя биль хоть і скінчена. 

Звісно, може й видумка, а може й прав
ди зерно є...

—  Розуміоть ся, казка! Де-ж син?
— Живе між козаками, морочить до

брих людпй; се-б ще нічого, а то кажуть..
Та казка Гадюки не скінчилась; две

рі в сьвітлпцю з шумом розчинились, і 
вартовий козак грянув на поміст, ста
нувши на чотирьох перед поетїлю пол
ковника; за ним у дверях стоМв узбро- 
єннґі сивий Запорожець.

— От тобі, дурню, на горіхи! — гово
рив Запорожець, поглядаючи на вартів
ника, котрий карабкав ся на помості, си
луючись встати. — Видумав, дуреиь, не 
пускати Запорожця до пана полковника. 
Здоров, пане!

— А ти як сьміе входити, коли не 
приказано?

— А як сьміє ходити вітер по полю? 
Не бійсь, не ігатаєть ся у гетьмана.. А 
Запорожець вітровп брат рідний; я й до 
кошового ходжу, коли дало є, не пита
ючись; я не баба, не нрийду балакати о 
сусідках. Є дїл.д, конечне дїло, —  от і 
все.

— Побачимо, яке там дїло! Побачи
мо, Гадюко...

— Два діла г, в мене, — сказав Ка- 
сян. — Перше: вели екорійш запиріти 
ворота, узброюй людий. — Татаре 
йдуть...

—  Де воїш там у діявола?
— Досп мабуть уже граблять твій 

полк. Вчера нічю вони мали перебратись 
через Дніпро.

— He велика важність! — сказав 
полковник, запита йно подививши ся на 
Гадюку, — чп не бачили ми сього 
сьмітя!... . ^

— Хорошо сказано, — одвічав Ка- 
сян, — так чого-ж ти просив підмоги у 
запорожського товариства, і чого я, ду- 
рак, скакав сюди майже від самої Січи.

________С В О Б О Д А

на перемінних, конях, по прпказу кошо
вого Зборовського?

— А тп чого тут стоїш .,/ — закричав 
полковник на вартівника, — вороно! Ру
шай на двір і зве.иі трубити трівогу!

Козак вийшов.
— Ну, коли тп від Зборовського і 

знаєш наші треби, то спасибі’ тобі за 
вість, хоть вона й не дуже приємна. Та 
не покидай нас, иогостюй; прп обороні 
города один, кажуть. Запорожець біль
ше стоїть, ніж десять простих чоловіків.

— Діло звісне! — одвічав Касян. — 
Тепер друге: кланяєть ся тобі твоя дочка.

—  Дочка? а вона жива?
— Жпва і здорова, і...
— 1 Ну. ходи сюди, обійми мене, бра

тику! Слава Богу, що вона жпва; а про 
її бабські діла розкажеш після; тепер 
треба Лубни спасати; чуєш, трублять 
трівогу!

— Отеє по нашому, по запорожськп, 
лицарські речі, пане полковнику!

— А тп як думав, брате? ■—; само- 
вдовільно одвічав полковник, —  і в нас 
душі залорожські!...

І  вони вийшли на широке подвірє, де 
на узвпшю стояв трубач і трубів трівогу. 
Народ збігав ся зо всіх боків на подвірє.

Часто в Україні, ироїзджаючп степп 
весною, вп чуєте проникливий, иовен 
розпуки зойк: „Татаре йдуть!”' обіздри- 
тееь і нікого не побачите, опріч двох- 
трьох дітваків, що пасуть скотину7, зов
сім на Татар ие похожі. Але в тім зойку 
так багато туги, розпуки, безнадійності!, 
що він певне на довго останеть ся у вас 
в памяти. Се послїдиі відголоски тяж
ких, страшних зойків, що колись огла- 
шалп села українські; се крик переда
ний внуковп від діда, спнови від батька 
або матери; се зойк, що втратив уже все 
своє значінє, перейшов в іграшку, в дїт- 
ську забавку, но він заховав ще в своїй 
музикальній стороні багато правди; сер
це ниє, замирає, слухаючи його: се иовпй 
красомовний вірш з історії бідного кра
го... Хочете знати, для чого кричать ді
тваки: „Татаре йдуть“ ?

Всім звісно, що муравель, комашка 
громадянська й роботяща, —  об сьому 
навіть колись було напечатаио в повні
ших московських цроипсях; — звісно 
также, ш многі, дізнавшн ся з новійших 
московських прописей о ирацьовитостп 
муравля, були тим дуже задоволені і на
віть при нагоді говорять своїм дітям: 
„Будь працьовитий, як муравель, то да
дуть тобі бонбонку, а з часом зробиш ся 
знатним чоловіком1', — а дуже пе много 
таких, що старались роздпвлити жизнь 
сеї умної комащкц, хоч і вона, справді 
більше занимуща. роамаітша, научнїй- 
ша від жизип дуже многих... як-би то 
делїкатнїйше виразитись?... многих, що 
дуже смачно обідають та просиджують 
ночі за преферансом... Але не лякайтесь, 
я не стану читати вам лекції о інсекто- 
льоґії: меяї-б тільки дуже, хотілось, щоб 
вп в тихий, прекрасний весняний ранок 
подивились на муравельпик, коли те ма
леньке царство вкриєть ся білими личин
ками (подушками, як кажуть’ на Вкраї
ні). Муравлї іистинктово чують конеч
ність, держати свої личинки, надію на 
будучій сили муравельнпка, в сухости,
— та от бережно виносять вони із своїх 
темних підземних коридорів біленькі по
душечки, розкладають їх рядами протав 
сонця, і віддаляють ся на роботу, оста
вляючії біля кождої подушечки двох вар
тівників, котрі тихо сидять, наче неживі, 
сторожу чп свій скарб; найменший ше
лест, легка тінь від перелетної хмарки
— і воші трівожпо хватають за личинки. 
Сільські дітваки знають сю журливість 
муравлїв, і пасучи скотину, инодї цілий 
день від скуки перебігають від одного 
муравника до другого і нуджають кома
шок; про те вони підбігають до мура- 
вельника, нахиляють ся над ним і голос
но в одип голос кричать:

Комашки, комашки,
Ховайте подушки,
Татаре йдуть!

- (Дальше буде).

У снігу.
Була зима люта. Морози тріщали ве

ликі, сніги лежали глибокі. Сонце нена
довго з’являло ся на исбі і знову зншеало.

Одного дня воно не довго иосьвітило 
на небі і зайшло. Почало смеркати ся, а 
потім і піч прийшла.

Гої ночи стеном їхав чоловік Юхим 
Гризенко. Юхим був на базари, але дуже 
прииізішв ся. Усі його товариші, що при
їхали з ним з одного села, вже нороз’їз- 
дилп ся. Він сам смерком виїхав з міста. 
Спершу, поки видко було, він їхав шля
хом. Але де-далі все темпїйшало та тем- 
иїйшало. Білий сніг спершу відблиску
вав у темряві, але потім і він ечорнїв. То
ді Юхим зовсім загубив шлях. Йому тре
ба було звертати на поворотку, і він звер
нув не туди, куди треба. Він помітив се 
пе скоро і зупинив ся. Він подумав: „Вер
тати ся назад — буде далеко. Але я звер
ну в ранніше, ніж хреоа. Моя поворотка 
трохи далі була з сего—ж таки, — з лівого 
боку шляху1. Поверну я тепер З сеї ИОВО- 
ротки праворуч і иоїду просто степом.

Так я перестріну свою поворотку і тодї 
вже поїду, як треба.” Юхим звернув і по
їхав степом. Поганенька коняка зовсім 
змучила ся і ледвп тягла санки. Щоб їй 
лекше було, Юхим зліз із санок і пішов 
коло них. Санки їхали, як човен по хви
лях. Де був мнякшпй сніг, або ярок, там 
вони все то пірнали, то знову виринали. 
Юхим груз у снігу часом по пояс, але все 
йшов, держачись за санки. Він думав: 
„Аби тільки до повороткп добити ся, а 
там я вже знайду шлях до дому.” І він 
почав думати про те, що було дома. Він 
знав, що дома дожидає його Горпина з 
дочкою. Там тепер у грубі топпть ся, те
пло та гарно. Як згадував про се Юхпм, 
то починав вйокати на коняку, щоб вона 
шввдче йшла.

А тим часом небо зовсім облягло бі
лими хмарами і пішов сніг.

— Погано! — подумав Юхим і гля
нув округ себе. Ніч була темна і сніг і- 
шов густо. Він уже забузував усю боро
ду Юхпмови і цілого його облїпнв бідим 
кожухом. Він крпкпув на коняку „вйо!” 
і сам пішов швндче.

Він ішов довго і важко. Йому не було 
холодно, бо він утомив ся і йому навіть 
душно було. Але йому спати хотіло ся, 
а спагп не можна, бо замерзнеш. І він, 
скільки міг, силкував ся йти, хоч і дрі
маючи.

Зненацька він почув,' що провалюсть 
ся. Вій хотів ухопити ся за санки, але ко
няка поминула його. Юхпм провалив ся. 
Він чув, як холодшій сніг торкнув ся йо
му до обличя і потім йому здало ся, що 
наче він тіїхепько лягає на сппну,

— От гарно! — подумав Юхпм заси- 
пляючи.

А кінь пішов далі сам. Він ішов, ча
сом сппияв ся і стояв, щоб одпочати, а 
потім знову йшов. Він нашопорошував 
вуха і прислухував ся, шукаючи шляху 
до дому. Так він ішов усю піч, а вранці 
виїхав просто на своє село.

Юхимова жінка Горпина побачила, 
що сани вїздять у двір, а на них ніхто не 
сидпть. Вона подумала: „Де-ж се Юхим? 
Чи не спить на санках?”  Вона вибігла з 
хати. На сапках нікого не було. Спершу 
Горпина ніяк не могла зрозуміти, що се. 
Але потім зрозуміла, упала на санки і 
заголосила.

Сусіди почули плач і збігли ся в двір. 
Усі побачили, що Юхима нема. Отаман 
зараз велів їхати шукати Юхима. Сусід
ки розважали Гориину, але вона їх пе 
слухала і все била ся об санки головою 
і казала голосячи: „На щож тп мене по
кинув? Що-ж я в сьвітї робитиму, без 
тебе?”

Прийшла Горщшина мати,, узяла її 
і одвела в хату. Люди поїхали у степ шу
кати Юхима.

Але шукати було погано. Зараз за се
лом ще знать було слід від саней Юхи
мович, але далі" в степ сей слід зникав, бо 
його засипало снігом. Люди їздили туди 
й сюди по степу, шукали два дні і нічого 
не могли знайти. Другого дня у вечері 
воші потомлені вертали ся до дому. На 
ними бігла собака та нюшила в повітрі 
Носом. Коли се собака стала на одному 
місці і почала гребти ногами сніг і га{>- 
чагн. Вона гарчала спершу тихо, а як 
побачила, що люди вже від’їхали дале
ченько, загавкала голосно. Люди все ї- 
хали. Собака сіла на тому місці па задні 
лапи й завила. Люди зупинили ся і заба
лакали: „Чого вона вис? Що там таке? 
Чи не Юхим під снігом ?”

Вернули ся, під’їхали до собаки. Во
на сиділа над дірою в снігу, а з дірки 
йшла пара. Люди скрикнули: „Стривай! 
Тут щось є!”

Вони повставали з саней, узяли ло
пати і почали відкидати сніг. Відкинув
ши на аршин у глиб, вони побачили мов 
печерю в снігу, а в тій печери Юхима.

Люди сказали: „Замерз, бідолаш
ний!”

Один парубок полїз у яму, шоби ви
тягти мертвого, узяв ся за його й скрик
нув: „Та він теплий, живий—він спить!”

•— А пу, тягни його сюди!
Нарубок підняв Юхима і подав його 

людям. Ті вптягли його. Він справді тіль
ки спав, але так спав, що нічого не чув, 
що з шім робили.

Положиш його на санки і повезли До 
дому. Юхим полежав у снігу аж дві До
би. Мороз був великий, а він не замерз 
Він не замерз тому, що круг него оу 
снїг. Сніг робив так, що йому було тепл>
У людини виходить тепло з тіла. Як и 
те тепло держатиметь ся коло людської - 
тіла, то людина не замерзне. Сніг не да
вав, щоб тепло розлїтало ся геть од Юхп- 
мового Тіла, і Юхпм не замерз.

Як ми одягаємо свитки або кожухи, 
то се на те, щоб воші не пускали тепла 
від нашого тіла. Ten.ro виходить у нас із 
тіла, а кожух не дає йому розлїтати ся. 
Тепло зістає ся коло нашого тіла і гріє 
його. Кожух не гріє, а тільки не пускає 
тепла розлїтати ся геть від нас.

Сніг Юхимови був за кожуха. Сніг 
його не грів, але не давав тепловії геть 
розлїтати ся, і Юхим не замерз. Його при
везено до дому і він спершу був хорий, 
але потім одужав.
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СПРАВОЗДАНЄ КАСОВЕ 
Р У С Ь К О Г О  НАРОДНОГО СОЮЗА 

ЗА МІСЯЦЬ ЛИСТОПАД 1910.
feij. Місцеві'-ть 1 * c.

1 Shamokin, Ра 407 16
2 Mt. Carmel, Ра 81 85
3 Olyphant, Ра 175 85
4 Jftreey City, N. J . 67 16
б Mt. Carmel, Pa 115 00
6 Brownsville, Pa 112 45
7 McAdoo, Pa 217 45
8 Palmira Heights, N. Y. 61 44
9 St. Clair, Pa 170 70

10 Ansonia, Conn. 124 51
11 .Waterbury, Conn. 43 50
12 Yonkers, N. Y. 107 66
13 Troy, N. Y: 41 04
14 8t. Louis, Mo. 147 42
15 Buffalo, N. Y. 52 69
16 Lansford, Pa 310 47
17 West Pawlet, Vt. 61 25
18 Seymour, Conn. 36 85
20 Jessup, Pa 93 22
21 Mayfield, Pa 24 25
22 Manown, Pa 3 75
23 Homestead, Pa 90 00
24 Shamokin, Pa 29 47
25 Trauger, Pa 72 69
26 Belle Vernon, Pa 36 25
27 Glen Lyon, Pa 90 23
28 Mahanoy Plane, Pa 240 97
29 Rhone, Pa 86 55
80 Breslau, Pa 128 15
31 Eleanor, Pa 44 00
32 Trauger, Pa 67 50
33 Northampton, Pa 303 98
34 Old Forge, Pa 40 00
35 Whitney, Pa 64 67
36 Scott dale, Pa 57 50
37 Chisholm, Minn. 93 22
38 Auburn, N. Y. 106 63
39 Syracuse, N. Y. ' 62 22
40 Edwardsville, Pa 83 40
41 Westmoreland, Pa 46 29
42 Paseaic, N. J . 122 90
43 Simpson, Pa 47 50
44 Mt. Carmel, Pa 15 00
45 Philadelphia, Pa 46 63
46 Plymouth, Pa 207 50
47 Ambridge, Pa. 72 38
48 McKeesport, Pa 129 30
49 Powhatan, W. Va. 23 50
50 Desloge, Mo. 3 75
51 Yatesboro, Pa 67 50
52 Holyoke, Mass. 29 95
53 Pittsburg, Pa 258 99
54 Terry vi Ue, Conn. 

Carnegie, Pa
21 48

55 123 23
56 McKees Rocks, Pa __ __
57 Cohoes, N. Y. 38 22
58 Ramey, Pa 104 19
59 Leinseriug, Pa or, 57
60 Baltimore, Md. 8 64
61 Dunlo, Pa 136 22
63 Ford City, Pa 102 02
64 Gradatim, Pa 7 50
65 Elizabeth, N. J. 127 94
66 New York, N. Y. 61 89
67 Butler, Pa 33 66
68 Ansonia, Conn. 30 56
69 New York, N. Y. 17 75
70 Jersey City, N. J . 150 92
71 Franklin Furnace,N.J. 26 35
72 АЙеп Sta., Pa 125 46
73 Providence, R. I. 20 21
74 Granville, N. Y. 23 75
75 Mt. Carmel, Pa 30 10
76 Newark, N. J . 40 30
77 Yorkville, 0. 23 75
78 Minersville, Pa 265 69
79 Meyersdale, Pa 30 90
80 Pleasant Valley, Pa 72 50
81 Baltimore, Md. 26 25
32 New Alexandria, Pa ___ ___
83 Carnegie, Pa 15 57
84 Canonsburg, Pa. 39 47
85 Hazleton, Pa 215 47'
37 Lancaster, N. Y. 34 91
38 Tonawanda, N. Y. 13 94
89 Simpson, Pa 18 75
90 Centralia, Pa 53 75
91 McKees Rockfl, Pa 44 13
92 Taylor, Pa 85 67
93 Newburgh, 0. 49 50
94 New Britain, Conn 63 11
95 Beavers Meadows, Pa 84 32
96 Pittsburg, Pa 83 21
97 Marion Heights, Pa. 23 75
98 Shenandoah, Pa 36 97
99 Wilkes Barre Pa 133 46

100 McKeesport, Pa 17 54
101 Canousburg, Pa 

Cleveland, 0.
'8 26

102 120 41
103 Export, Pa 6 25
104 Perth Amboy, N. J . 140 23
105 Nicetown, Pa 30 93
106 Chicago, 111. 110 38
107 Sayre, Pa 59 13
108 Vew York, N; Y. 105 95
109 Ellswoth, Pa 49 00
110 Leetsdale, Pa 41 25
111 .Allegheny, Pa 27 35
112 Cleveland, 0. 25 84
113 New Florence, Pa 74 47
114 Dunmore, Pa. 79 45
115 New Philadelphia, Pa 43 75
116 Chisholm, Minn. 19, 21
117 New York, N. Y. 82 11
118 Pittsburg, Pa —- —
119 Latrbbe, Pa 53 75
120 Spangler, Pa 116 81
121 Trenton, N. J . 175 19
122 Trenton, N. J . 91 00
123 Scranton, Pa 62 00
124 Ormrod, Pa 54 861 од Chicago. 111. 10 61

aver Dale, Pa 57 25

В'Д. Місцевість 1 $ er
127 Buffalo, N. Y. 70 14
128 Lorain, 0. 20 60
129 Sykes ville, Pa 65 00
130 Pittsburg, Pa 46 39
131 Buffalo, N. Y. 9 47
132 McKeesport, Pa 56 85
133 Newark, N. J . 56 55
134 Ernest, Pa 55 10
135 Smoke Run, Pa 217 78
136 Carnegie, Pa 

West Seneca, X. Y.
38 10

137 10 00
138 Philadelphia, Pa 13 60
139 Oil City, Pa 35 00
140 Youngstown, 0 100 00
141 Little Falls, N. Y. 43 39
142 Elisabeth, N. J. 58 27
143 Windber, l*a 44 25
144 New York, N. Y. 17 69
145 Altoona, Pa 25 00
147 Allentown, Pa i 86 29
148 California, Pa 30 61
150 Pittsfield, Mass. 21 74
151 Allentown, Pa 19 17
152 Homestead, Pa 128 25
153 Berwick, Pa 106 07
154 Dunmore, Pa 45 00
155 Perth Amboy, N. J. 30 88
156 Sheffield, Pa 20 51
157 Donora, Pa 87 29
159 Herkimer, N. Y. 18 32
160 Jamaica, N. Y. 33 30
161 Tower City, Pa 33 00
162 Scranton, Pa 80 95
164 N. Hadley, Mass. 20 38
165 Chicago, 111. 87 92
166 Bamesboro, Pa 08 25
167 Cumbola, Pa 38 45
168 Perth Amboy, N. J . 43 61
169 Scranton, Pa 44 28
170 Chauncey, Pa 46 86
171 Pittsburgh, Pa 44 84
172 Fredericktown, Pa 30 00
173 Cleveland, 0. 36 72
174 Oxford Furnace, N. J . 53 40
175 Detroit, Mich. 32 20
176 Taw Burgh, N. Y. 27 50
177 Vegreville, Alta., Can. 7 50
178 Manchester, N. H. 11 20
179 St. Louis, Mo. 98 44
180 Scarbo, W. Va. 25 00
181 Manville, R. I. 6 48
183 Sunderland, Masq. 21 44
184 Whiting, Ind. 66 64
185 Hazleton, Pa 62 75
186 McAdoo, Pa 51 97
187 Ford City, Pa 40 99
188 Ginter, Pa 94 24
189 South Fork, Pa 54 09
190 Newark. N. J . 26 78
191 Troy, N. Y. 49 47
192 Herkimer, N. Y. 45 20

Red Star, W. Va. 21 50
194 Minneapolis, Min. 27 69
195 PeckskiU, N. Y. 23 94
196 Whiting, Ind. 54 75
197 Swoyers, Pa 78 21
198 Port Jerwis, N. Y j 43 35
199 Whiting, Ind. 43 89
200 Syracuse, N. Y. 12 73
2 0 1
2 0 2

Whippany, N. J .  
Auburn, N. Y.

14
25

66
12

203 Brooklyn, N. Y. 35 50
204 New York, N. Y. 9 32
205 Emerald, Pa 41 26
206 Woonsocket, R. I. 33 39
207 Jeanette, Pa 92 08
208 Kingston, Pa 74 47
209 Carteret, N. J. 124 47
210 Westchester, N.Y. 20 25
211 Stapleton, N. Y. 19 32
212 Cleveland, 0. 25 00
213 Bayonne, N. J. 42 23
214 McKees Rocks, Pa 34 93
215 New York, N. Y. 25 57
216 Hazleton, Pa 56 25
217 Rochester, N. У. 32 45
218 Youngstown, 0. 27 50
219 Bakerton, Pa , 73 70
221 Chicago, 111. 26 18
222 Mahanoy City, Pa’ 123 74
223 Port Buckley, Pa 72 08
224 Belle Valley, 0. 33 50
225 Desloge, Mo. 121 43
226 Hammond, Ind. 27 50
227 Derry, Pa 71 35
228 St. Clair, Pa 27 50
229 Scranton, Pa 160 99
230 Monessen, Pa 23 22
234 Elizabethport, N.J. 39 29
235 Rossford, 0. 

Ambridge, Pa
37 45

236 8 47
237 Chester, Pa 44 61
238 New Alexandria, Pa __ ___
239 Philadelphia, Pa 76 22
240 “Phoenixville, Pa 11 25
241 Newark, N. J. 22 71
242 Hawthorne, 111. 23 64
243 West Pullman, 111. 22 75
244 Bellefonte, Pa 29 69
245 Trenton, N. J . 54 25
246 Crompton, R. I. 11 29
247 Wilmington, Del. 41 21
248 Coates ville, Pa 42 88
249 Nanticoke, Pa 52 20
250 Pittsburg, Pa 110 90
251 Cleveland, 0. 33 00
252 Northampton, Pa 20 72
253 Lopez, Pa 

New Britain, Con.
57 69

254 22 77
255 West Newton, Pa 48 18
256 Ronco, Pa 26 44
257 Spring Valley, N. Y. 18 61
258 W. E. Pittsburgh, Pa 31 44
259 Chicago, 111. 24 23
260 Taylor, Pa 43 26
261 Taylor, Pa 

Ansonia, Conn.
46 00

262 15 82

Ri >i. Місцевість $ I е-
263 McKees Rocks, Pa 35 10
264 Juliet, 111. 53 75
265 Taylor, Pa , 66 42
266 Glen Lyon, Pa 36 51
267 Kingston, Pa — --—
268 Duquesne, Pa 49 20
269 East Chicago, ,,Ind.-‘ 45 65
270 Youngstown, O. 86 00
271 Troy, N. Y. 24 32
27 2 Delano, Pa 19 35
273 Hudson. N. Y. 50 00
274 Younjrbtown, O'..- 32 30
275 Perth Amboy, N. J. 50 00
276 Ambridge, Pa 

Hartford, Co an.
60 51

277 19 70
27У Wilkes Barre, Pa 42 64
279 Glen Campbell, Pa 21 50
281 Manchester, N. Y. 26 85
282 Syracuse, N. Y. 24 36
283 Auburn, N. Y. 19 72
284 Копіє. N. Y. 8 41
285 Glassport. Pa 21 25
286 Lorain, O. 27 85
287 Carnegie, Pa. 15 38
288 So. Betlehem, Pa. 20 14
289 Scranton, Pa 28 75
290 Clarksburg, W. Va. 19 86
291 P>rooklyn, N. Y. 18 70
292 Detroit Mich. 26 19
293 Duquesne, Pa — —
294 Madera, Pa 38 02
295 So. Omaha, Nebi. —

296 New Kensington, Pa. 78 30
$16.405.68Прихід за листопад є

Розхід за місяць листопад 
Посмертне по бл. п.:

Михайлї Секета,
Irvin, Ра. - - $1000.00 

Юстинї Захаріяш,
McAdoo, Ра. - - 1000.00 

Даньку Иистун,
Troy, N. Y. - 1000.00

Пилипі ІІолійовскім,
New Florence, Ра. - 1000.00 

Кузьмі Шура,
Rhone Ра. - - 1000.00 

Николаю Федаш,
Pittsburg, Ра. - - 1000.00 

Нетрі Жинськім,
Olyphant, Ра. - - 500.00 

Іванї Стець,
Sayre, Ра. - 1000.00

Вероні Шраґа,
New Burgh, О. 400.00

Аннї Длуґош, ,
Crompton,. R. 1. - 200.00 

Йосифі Станьчак,
Carnegie, Ра. - - - 200.00 

Розалїї Ловренц, Lanaford, Ра. 400.00
Запомога для:

Мих. Ilexa, Lansford, Ра. - 800.00 
Михаїла Квасїнського,

Philadelphia, Ра. - 100.00 
Данька Оклїєвич,

Manchester, N. Y. - 200.00 
Івана Цапяк, Leetsdale, Рг*. 200.00 
Василя Гарадим,

Chisholm, Minn. - 100.00 
Сильвестра Гривнав,

Rochester, N. Y. - - 100.00 
Йосифа Ніш, Newark, N. J .  100.00 
Василя Гриценка,

Elisabeth, N. J. - 100.00 
Ксавера Маркович,

Jersey City, ft. J .  - 1Q0.00 
Василя ІІлавяник,

Hawthorne, 111. - 50.00 
Федора ІОгас, Scranton, Pa- 200.00 
Йосифа Бурик,

Sunderland, Maes. - 200.00 
На фонд ,,Мирослава Сїчин-

ського“  Галичина - 1000.00 
На фонд „Рідна Школа“

Галичина - - 500.00 
Славянський Еміґраційгний

Дім (членьство) - - 500.00 
Сиротинська часть по:

Дмитрі Драґан,
Granville, N. Y. - 500.00 

Николаю Федьо,
Pittsburg, Ра, - 250.00

Орґан P. Н. Союза 1.323.60
Платня Головного Уряду . 270.00 
Надгорода Організаторів за

Nov. і December - 257.93 
Адміністрація P. Н, Союза . 255.53 

Розхід за листопад єсть $15.807-06 
З іставлене:

Прихід аа падолист єсть 16.405-68 
Готівка 8 кінцем жовтня

була .......................... • 80.554.15
Весь прихід . 96.959.83 

Розхід за падолист . . 15.807.06 
Готівка з кінц. лист. остЬє $81.152.77 

З то го :
Фонд сирітський . . . 13,793.01 

,, резервовий . . . 24.113.97 
. „  народний . . . .  2.522.73 

,, бідних . . . . 4.983.70 
,, еміґраційний. . .  ' 272.65 
,, розпорядимий . . 5.466.71 

Разом . . . .  $81.15;}.77 
Д. Капітула г. нредо.,
А. Шаршонь г. кас,,
С. Ядловсьний г. ф. секр.

СПРАВОЗДАНЄ КАСОВЕ 
РУСЬКОГО МОЛОДЕЧОГО СОЮЗА 

ЗА МІСЯЦЬ ЛИСТОПАД 1910.
Від. | Місцевість $ n-

1 Shamokin, Pa. 15 45
2 Mt. Carmel, Pa. 75

і з Olyphant, Pa. 3 75
I 4 Jersey City, N.J. 2 84

5
6

Mt. Carmel, Pa. 
Brownsville, Pa.

3 50
50

7 McAdoo, Pa 13 73
8 Elmira, N. Y. 75
9 St. Clair, Pa 6 25

10 Ansonia, Conn. 9 75
11 Waterbury,Conn 2 00
12 Yonkers, N. Y 2 00
14 St. Louis, Mo 6 90
16 Lanedtord, Pa 10 90
18 Seymour, Conn. 3 10
20 Jessup, Pa 6 50
21 Mayfield, Pa 50
23 Homestead, Pa. 7 50
24 Shamokin. Pa 48
25 Trauger, Pa 1 25
26 Belle Vernon, Pa 75
27 Glen Lyon, Pa 11 65
28 Mahanoy Plane, Pa 5 50
29 Rhone, Pa 5 00
30 Breaslaw, Pa. 7 50
33 Northampton, Pa 27 80
35 Whitney, Pa 75
36 Scottdale, Pa 5 50
37 Chisholm, Minn. 3 00
38 Auburn, N. Y. 2 50
39 Syracuse, N. Y~. 75
40 Edwardsville, Pa. 11 15
42 Passaic, N. J. 7 00
43 Simpson, Pa 4 50
45 Philadelphia, Pa 75
46 Plymouth, Pa 10 13
47 .Ambridge, Pa. 

McKeesport, Pa
50

48 8 25
53 Pittsburg, Pa 13 50
55 Carnegie, Pa 6 00
58 Ramey, Pa 2 60
59 Leisering, Pa 3 45
60 Baltimore, Md. 1 80
61 Dunlo, Pa 1 50
63 Ford City, Pa 1 75
65 Elizabeth, N. J . 4 50
68 Ansonia, Conn. 3 50
70 Jersey City ,N. J. 4 75
72 Alden Sta, Pa 14 25
73 Providence, R. I. 25
81 Baltimore, Md. v • 90
82 New Alexandria,Pa 5 75
83 Carnegie, Pa 25
85 Hazleton, Pa 6 75
87 Lancaster, N. Y. 2 15
90 Centralia, Pa. 25
91 McKees Rocks, Pa 1 00
92 Taylor, Pa. 2 75
96 Pittsburg, Pa 8 50
97 MarionHeights,Pa 50
98 Shenandoah, Pa 3 00
99 Wilkes Barre, Pa 1 50

104 Perth Amboy,N.J. 7 20
105 Nicetown, Pa 75
106 Chicago, Ш. 50
107 Sayre, Pa. 2 25
108 New York, N.iY. 2 00
109 Ellsworth. Pa 1 00
116 Chisholm, Minn. 25
117 New York, Ni;Y. 50
120 Spangler, Pa 4 00
121 Trenton, N. J . 18 53
123 Scranton, Pa. 1 00
126 Beavedale, Pa 75
127 Buffalo, N. Y. 25
128 Lorain, O. 1 75
129 Sykesville, Pa 3 00
130 Pittsburg, Pa 1 50
132 McKeesport, Pa. 4 25
133 Newark, N. J. •2. 75
135 Smoke Run, Pa. 2 25
136 Carnegie, Pa. 1 25
139 Oil City, Pa. 1 00
140 Youngstown, ;0. - 2 50
142 Elizabeth, N.‘J . 1 75
147 Allentown, Pa 3 50
148 California, Pa 1 00
156 Sheffield, Pa, 3 20
157 Donora, Pa. . 4 50
188 Ginter, Pa. 1 65
197 Swoyers, Pa. 

Whippany, N.‘ J.
3 50

201 75
203 Brooklyn, N. Y. 50
207 Jeanette, Pa. 1 80
213 Bayonne, N. J . 68
214 McKeee Rocks, Pa. 50
222 Mahanoy City, Pa 5 25
223 Port Buckley, Pa 1 50
225 Desloge, Mo.: 22
227 Derry, Pa. 3 20
229 Scranton, Pal 8 35
245 Trenton, N. J. 2 75
246 Crompton, R.; I, 50
257 SpringValley,N.Y. 50
258 W. E. Pittsburg-, 76
259 Chicago, 111. i 4 48
260 Taylor, Pa. 25
276 Ambridge, Pa. 75
285 Glassport, Pa. 25

4

ГРОШІ — СМЕРТЬ.
Чоловік найшов у Лісї гроші. Як від

копав їх, то повна скриня грошей. Став 
то» чоловік над тими грішми і на ввесь 
ліс гукає:,.Ґвалт, смерть!” ...

Той ліс був чизіалий і в ньому сидї- 
ло дванадцять чоловіка розбійників. 
Ото ті розбійники почули, як той чоловік 
став ґвалтувати, та й прийшли. Прийшли 
роздпвптпсь — що за чудо? Хоча були 
розбійники, а все здивувались. То не 
бють того чоловіка, а питають: „Де-ж та 
смерть, чоловіче?”  —  „А  се-ж гроші в 
скрині, —  каже той чоловік, — се-г? 
смерть і є” . — „Хто?! ее смерть?! Н? 
стривай. оступись но ти, ми ще сеї смер- 
ти не боїмось!”  Та ото чоловік той осту
пивсь, а розбійники взяли тую скриню і 
потяглись у гущавину з нею. Розбійни
ки цішли, і той чоловік затих та й пішов 
собі своєю дорогою.

Грошей у скрині дуже багато було, 
розбійники коло тієї скринї стоять,— от 
як подуріли всї. Така сила грошей! Кож- 
дий думає: „Коли-б менї така сила гро
шей!” Ну, треба буде ті гроші ділити, та 
з радощів погуляти хочуть. Одні розбій
ники, шість чоловіка, пішли в місто ку
пувати ласощі, а других шість готують 
обід. Так се змовились ті, що ио ласощі 
пішли, щоб не ділиш тих грошей на всіх, 
а тільки на спх шістьох. Купили вони ла
сощів та й усипалп в них отрути. „Нехай 
же прийдем, то оддамо тим сї лєґуміни. 
та й отруїмо сими лєґумінами: вопи не 
знатимуть нічого, як раз наїдять ся о- 
трути... Гроші тодї ми самі поділимо*1... 
Ті змовляють ся на тих, а вже т ії, що 
обід готували, насипали в страву т  руто, 
дожидають тих, —  нехай прийдуть," то 
наїдять ся. Таке одні одним лихо готу
ють, і одні про одних нічого й не знають. 
Так і вийшло, що одні одних нагодували 
трутизною, і не постереглись, як наї
лись... Так і пропали всї двапайцять. Тої; 
чоловік тодї прийшов до ппх та й каж< 
до мерців: „От ви й не вірили, що в гро
шах смерть, тепер от усї пропали, бачте, 
що я правду казав“ .

А Л 6 Н Д А Р І
Наші календарі імпортовані впрост 

іа старого краю, відавачаюті. ся гаряваїк добо
рами і пильнями цТнахи.

Замовляйте иалендарі свйчас, 
не чекайте, бо розійлуть ся.

J(a J91J рік масмо:
ЗАГАЛЬН И Й  КА Л Є Н Д А Р . >' то його вже *ав, то 

вяа«, що він вистарчать «а добрих -гри. Вскив 
коштує в ія  $1 00 — у  нас....................  -у

, КА Л 6 Н Д А Р  ПРОСЬВІТИ. Історія житя ртг :гс
яарода і кого боров за свої орава в ті я Ка.і«к< 

І дарі написані як яайдоісладиїіше. Кошту» 50 ц.
П Р И Я Т ЕЛ Ь  Ж О В Н ІР А ..................  ж  а.
З А П О Р О Ж Е Ц Ь ............... .............. ‘ 4 д
РО Б ІТН И ЧИ Й  К А Л Є Н Д А Р ...............U  в
АМ ЕРІТК. Кд Л бН Д А Р  „Р . Н. СОЮЗА* ’ 40 ц
П РЕС ЬВЯ ТА  РОДИНА ...............................  м  _

і М А РІЯН С ЬКИ Й  КА Л бН Д А Р .. >п „
і м іс и о н а р  ....................

К И Ш ЕН К О В И Й  КА Л ЄН Д А Р . . І Г І Г І ІЦ Ц  Ю !. 
і В  польській м ові:
І фЧеІкі Kalendarz powielciowy........... . ЗО с

Kalendarz wszecb^wiatowy .................. ........  10 с
Prxyjaciel Zolnierza .................. 1*." * ЗО с

і Naj^wietsza Rodzina і . j *. /. 30 r
Kalendarz Mariariski .................... * . ! ! ! ; ' . ] '  z •»
Skarb Rodzinny .-.............. .... * * \\\\\\\\\\' l
Kalendarz encyklopedyczny ___ ' . . .У. '. . ', 35 c

Такі сякі Календарі маємо в гпвкях' чеськіч 
волошськім, німецькі* та мадярськім.

М авпо великий вибір
І Ф О Н Т А Н О В И Х  П Е Р

14-кар- «олота по $1.00, $1.50 і І»  00. 
S E L F  F I L L E R  — по t-  50, 3,00 і 4.00.

А Д РЕС А : з.4

RUSKA KNYHARNIA
850 Main St., Winnipeg, Man.

Позір!!! Позір!!!

1

Русини міста St. Louis, M o. 
* і онолицї! —
Члени відділу 179 P. Н. С. відогр»- 
ють в неділю 29. січня 1911. в гали и. 
Ст. Демчка на' 3-rd & St. George St*. 

ТЕАТРАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕІІб

І. М у ж ш  аристократи 

II. Сатана в бочці
г  ї в

О С О Б И :
І.

Прихід за місяць ли
стопад єсть ...................$413.80

Готівка з кінц, жов
тня о с т а л а ..................9.721.44

Весь прихід . 10.135.24 
Розхід за листопад . . ' 15.00
Готівка в кінц. і листопада

$10.120.24І
Д. Капітула, г. иреде.,
А. Шаршонь, г. кас.,
С. Ядловсьний. г. ф. секр.

остає

П»г .іи ї.*г 
1 Кат «то же»

■ ■
j Маруся, їх ввх&аапвііи 
(. Анлріїха. ксвіривцк . 
Осва. халуанпк . . . 
7 яхофтей, фельдфв<іиль 

! Мошко, apsu,:ap . . . 
Шму.ІЬ, Ж1/Ч« . . .

Лома, селячая . 
<1>вськ% «го *.е»а . 
Восвль, мірочнак . 
Медоввії, кун Хоин

II.

и* Д Кошговс»ь;аіі 
Я-а Т вод О 0 vTkC:R: 
п. В- Пасїчаж.. в. М. Б І.llBCbtejrv 
■*а М. Терлещим 
я-a Е Чуаян 
»• -М. Кітюк 
я- Д- Мякіігяк 
її. Ів. Йаслоцьквй 

П. Міаюрчо

Д* Маг лі як
Гводо* vilCilK

»• Па з firww 
я. # їв. За ..оцкісв̂

По представленю баль.
і 5а добру забаву і красну музику ру*

<3—Л}
чить місцевий

і :пмітет*

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM
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„ С В О Б О Д А ”
часолнсь для руського народа в Амери
ці і орґ®:; „Р. Н. Союза” ,.внходет  ̂ т,° 

тижня в чстг*" і vninryq:
в Америцї на 12 місяців............ $2.00
до і”  .рсго краю на 12 місяців . . .  $2.00 
р Америці на 6 місяців....... . $1.00

гавзу полїціянт або який ннпгай у- 
рялник і скаже до тебе * „джентель- 
менськоуеьміш ксю : ,.Сей, Джан!... 
Бери свої палатки і забирай ся до 
своїх старих контрів! Тут н^ма для 
тебе місця... Америка для Американ
ців!“ . .  І  що тн їодї. бідний чоловіче, 
вдЬ;ш, коли у тебе нема вже сил до 
праці, коли у тебе' -"Сланям родина, 
“сдг trc: дїтя виречу а. те
бе, не хотячи вертати з тобою туди, 
куди їх не тягне?...

У наших галицьких оусїдів є одна 
дуже влучна приповідка: Madrv Ро-

кував дословний переклад тої статї, 
н е  с к о н ф іс к о в а н о . ( С л у х а й т е ,  сл у 
х а й т е ! )  Так уже у н а с  т о й  о їм  
з іііс г  в п о л ь с ь к ій  мові н е  підлягає 
конф'скатї а в руській мові ного кон
фіскує!» ся.

На ге, як поводять ся ь нас 
з польськими часописами, хочу на 
в^ст.* i w ” "  оди а ^рстііір. Я  відчи
таю Вам статю з одної польської ча
сописи, в якій Поляків вира-9̂ о взи-

так!
Кождий Русин повинен над спра . 

і вою ^п^лг-анського горожаньства по- ;
1 важно та зріло застаногпти ся, а об- ' читаю

екпй дістав від намісн п ка 200С 
концесій ш инкарських для сво
єї парті?). Я  ґратулюю йому сего 
на ллль ііч не с °  тім по*с^с.ііл/, що 
пан колега Стапіньский. З другої 
сторони однак многоважннй акт оста
точного знесеня права пропінації, 
який мав принести для краго з го
сподарського і етичного боку благо
датні а̂-̂ лїдки, зістав тим способом 
зведений ііч инші дороги, а для краю 
спроваджено давні нещасливі -їдай 
сини, які істнували на тім поли ще 
за старої Польщі. А се все маємо 
завдячити нашому намісникови і на
шій краєвій управі.

Польсьний похід конскрипцийний.
Ми ііасіш вже н е п і  ' також перед-

вае ся до різнї Русинів міста Львова, 
lak ро szkodzie. А чи не можна тої | (Слухайте! Слухайте!) В часопи- 
приповідки приноровити і до наших j Си „Herold Polski“  (Оклики: Ляйіб- 
руських робітників ?... А гейже, що І орґад Бобжиньского!) з 9. лИпня

1910 р. подибуємо слідуючу передо- 
я маю оригінал, а Вам про- 
хловний переклад (читає):

думавши гаразд усю ту квестио, зре- | „Гайдамаки (так називають По- j смак, як випаде у нас в слідуючім 
бити так, як каже здоровий хлоп- ляки Русинів українського націо- | роцї конскрипція. Вже нинї допуека- 
ськиіі розум. Треба самому забезпе- вального табору, до котрого належить і ють ся на тім гголи ^т?^ти політичні
ЧИТИ СВОЮ непевну будучність 1 ще „ . D . \ ____ __  ТТЖ.ПЇ -стоттдругих до доброго "наклонити. Бо біда І значна більписть львівських Русинів) разячих налужить, вже нині усу
не спвть. -  Може вже незабаром ! грозять голосно в містї. що за вби- | вають безправно установлених гро- 
прийдуть для іміґрантів дуже тяжкі І того Коцка мусить впаотст один поль- мадами в їх обєЬіі дїланя комісарів 
хвилі. Хто має очи, той бачить, що І ськай університетський професор. Fc вонскрипцийних, а установляють на 
зі столиці Злучених Держав починав і зумієть ся, що в пертій мірі має ся І їх місце людий готових іти за покли- 
в’лти в сторону всіх чужоземців я- і Ту Т на дуіхцї прозеса польського ко- j ким польських організацій по.чїтич-

ла д-ра Ґломбіньского. Ми можемо | них, польської проси » навіть поль- 
ваеваити Українців, що на слу чай, ! ських єпископів, щоби як найбільше

Оплачувати ґаз'гту треба всегда з гори.
Гроші треба посилати в рсджістрова- 

нім листі, або через скспресовий або 
иочтовий мові ордер. Ліоні ордер, то е 
грошевий переказ, котрий дістанете від 
ио’.тари або аґента па екепресовім офі
сі. пі шліть на нашу адресу, бо без того 
ми не годні гроший дісгати.
Адреса:

,,S V  О В О D А“
1S4 Hudson St., New York, N. Y.

Телефон 7074 Spring.
Допік»; просить ся писати лишень 
одній стороні ьаргки. Дор^сг, «вир«- 

гожі до друку, нищить ся, наколп з гори 
не було зазначено, що жадає ся їх зворо
ту і не було залучено марок на зворот.

p s s m jJ  5гїд;жиім.

кпйсь дуже сильний вітер... Кождого 
Luii'ptmra, хочби він проживав в Але 
рицї і кількгд^сять лїт, уважаютя тут 
чужоземцем іаи довго, поки він не 
викаже ся цертифікатом горожань
ства Злучених Держав.

Се, що я написав, написав не на 
те, щоби когось учити, але на те, 
щоби переетеречи моїх братів робіт
ників. Робіть собі, як хочете, але як 
прийде біда, не нарікайте на нікого, 
тілько аяою вля^ну байдужніmv. 
„Стереженого Бог стереже“  каже на
ша пословиця, а я, пишучи сї рядки, 
мав на примітї саму лише пересто
рогу.

Михайло Турляк, '
ВгешошІ, Tex., Robertson Co.

З робітничих кругів дістаємо слі
дуюче письмо до опублїкованя: 

Хвальна Редакцціє!
Довідалп ся наші люди, що в Ва- 

шінґтонї кують острі закони проти 
емігрантів, то й поспішили до кор
ту (суду) по горожанські (с ІТ І8 ЄН С ЬК І) 
п а  п о т ій . З Robot wsv'n C C S u t j  ЯГ̂ ЛОСІа 
ло ся дня 9. січня с. р. 12 Русинів 
і вибрали перші папери. На другий 
день прийшло до суду богато Руси
нів та Поляків і домагали ся перших 
паперів, але судовий урядник (клерк) 
в: правив їх з нічим і кааав прийти 
ціанїйше. Деякі з відправлених пере- 
бувають вжо в Злучених Державах 
по кільканайцнть лїт. Коли вони ді
стануть бажані папери, — нікому не 
відомо.

Що-^ друг-х горожанськпх папе
рів, то се вже в руках лоєрів (ад
вокатів). Хто добре заплатить, того 
вони вже яхось нерепхають через су
довий іспит, але кождий аплікант 
має богато клопоту і коштів.

Кілька наших Русинів належить 
до Palls County. Пішли вези »о 
свого корту по перші папеп*, але 
tori' чниа уоядник зеавив виразно, 
що паперів не видасть нікому, хто 
не вміє власноручно підписати ся. 
Не робить ріжницї, чи аплікант пе
ребуває в Америцї місяць, чц рік, чи 
навіть кілька або і кільканайцять літ. 
От клопіт!

Було би добре, як би яеї наші 
Русини, скрізь по цілій Америці, ста- 
рали ся за всяку ціну дістати горо
жанські папера, що̂  *е перебували 
колис*- парікаггі так, як у нас те
пер нарікають.

Вже то треба прнзпати, що Німці 
та Жиди далеко мудрійші і проворнїй- 
ші від нас Русинів. Вони-, як тілько 
злізуть з корабля і дістануть в новій 
вітчинї яку-таку роботу, зараз, біжуть 
до корту і вибирають перші »<.рожан- 
ські папери. /Сиди і Н'мцї знають, 
що коли стануть американськими го- 
у^жакамп, людська сила не ви
кине їх з  в іл ь н о ї  землі Вашінґтона. 
Нехай собі американські праводавці 
кують неанать які тугі кайдани на 
іміі*рантів, вони з того сьміють ся, 
бо сих кайданів їм вже ніхто на ру
ки не залежить... Так роблді» ьсї ро
зумні люди. На кождий оду чай ста- 

оя забезпечити ообі свою бу
дучу долю, лиш паш руський Іван 
байдужний до всього. Йому здасть 
ся, що як в іі влее в Америці, то ні
хто не має до нього права. .\ гейже, 
братку!... А що буде тоді, як одно
го гарного поранку прийде до твого

До сього ппсьма яе треба мабуть 
богато коментарів... Дій тішимо ся, 
гцл ияші робітники бачуті/ зло самі і 
отараюгі ся йому аярадити, ’іаких 
їурляків здало би ся по кілька в кож- 
дій руській громаді, а тоді наші імі- 
ґранти не потребували би лякати ся 
про свою будучу долю. Наші пере
дові люди, а особливо сьвягценвки, 
повинні подбати, щоб як найбільше 
число руських поселенців иігчло за 
радою та Осторогою Михайла Турля- 
ка. Треба лю’гям ватолкувати, що їм 
нічого жалувати за австрийсьиим під- 
даньством, бо з нього не мата-ме тут 
ніхто ніякої користи. Американське 
горожаньство не пошкодить тим, що 
думають вертати до старого краю. 
Вони будуть під охороною американ
ського правительства, а коли австрий- 
ські власти не позволять вибрати-ко- 
•і реготь з них яійтем.— то се ще не
велика оїда...

Ще пару років тому нааід, аме
риканські власти самі просили лю- 
людий, щоб ставали горожанами їх
ньої держави, а ниві вже й тим, що 
добровільно зголошують ся по сіті- 
зенські папери, валять під ноги грубі 
колоди. А що то буде за рік, за два?... 
Треба кувати зелізо, поки горяче, бо 
колись може бути за пізно...

Як боронять наш народ правдиві 
Іого заступник!.

(Д*дьше.)

Так, я мігби навести Вам ще бо
гато примірів. (Посол Каспер: Р у 
сини д істали д еякі приречена, 
але не одержали нічого; прим і
ром при ш естим ілїоновім  кре
диті!) Так воно є. (Посол Каспер: 
Чому чесний нарід Руси н ів  не 
маг. також чогось д істати ? — 
Оклики. — Посол Каспер: Т ут вже 
ми в Вами підемо раоом!) Мої 
Пакоче! Від 1 іааия через довший 
час що днини конфіскована у нас на
ші часописи, а й тепер сз практикує 
ся далі; дуже часто зовсім безпід
ставно. Перед місяцем сконфісковано 
у нас часоппсь Д іло задля критики 
сеймової промови презеса поліського 
Кола. (Слухайте, слухайте!) Го
лова польського Кола рахуєть ся 
«> Г а л и ч и н і  д о  властий. котрі стоять 
під спеціял* н̂ 'С ижоронпш карного 
закона (Признана), хоч' ухвалений 
в 1852 р. карний закон не міг ще 
тоді предвидїти сеї високої гідности. 
Я  можу навести ще инші такі при- 
міри: так приміром одної статі в одній 
провінпіональній галицькій часописи 
ло сконфісковано,, але сконфісковано 
її у Л ь б о в і . Так приміром скофіскс

якби д-рови Ґломбінському впав один 
волос 8 голови, у Львові иослїдува
ла би рішучо різня всіх гайдамаків".

Ся «татя містить в собі два кари- 
гідні вчинки: Поперше розширювало 
непокоячих поголосок. Можу впевни
ти, що нікому не прийшло sa, думку 
П ІД Г ір И И Я Т И  щонебудь проти особис
того безпеченства пана голови поль
ського кола. Хорони Боже! Але статя 
використовує роб'яренє, в якім поль
ське населене міста находило ся пі
сля сумних подій з 1. липня в уні
верситеті і стараєть ся через злочин 
лу суґґестію підбурити польську 
людність міста Лььог» до насильств 
проти Русинів. А се є друге каригід- 
яе діло в сій статі. Проте його не 
сконфісковано, розширювано всюди 
по Львові, кождий Поляк читав його 
і одушевляв ся ним. Коли таких 
статий не конфіскує ся. то> г^тодить 
з того ясно, що галицьким властям 
і намісництву на безпеченстві Руси-
иів міста Львові ‘Абсолютно не зале-

Під теперішною управою краєвого 
иравительства відносини по селах є 
також що-раз гіршими. По громадах 
веде ся господарство рабункого, а 
правительство підпир&б начальників 
громад, котрі йоги ведуть, наколи 
вони лише польській політиці ідуть 
на руку. Польські власти повітові 
допускають ся найдальше ідучих 
надужить, щоби лише переслідувати 
Русинів. Дійшло до того, що один 
руський сьвященик і його жена му-
сіли відбути кару арешту, на яку їх 
засудило староство в Бібрцї за се, 
що жадали руяькзх карт 8елїзнпчих.
(Слухайте! С лухайте!) Так трак- 
туєть ся в католицькій державі ру
ське католицьке духовенство! (Посол 
Пастор: Чи се правда?) Дякуйте

Русичів вписувати за Поляків і тим 
способом збільшувати польський отан 
посіданя.

Ми остерігаємо вчасти тут вже 
в тій хвида присутнє праіахбль- 
ство перед тими надуждтямн і заяв
ляймо, що не злякаємось перед ні
яким средством і перед ніяким кро
ком, щоби лиш ударемнити ту вели
ку грозячу небезпеку. (Гр ім к і о- 
плески).

Такі у нас в краю відносини, мої 
Панове. Через те й пришли ми вже 
давно до переконана, що настав 
крап ний Чає зір^оіи із системою по- 
вірюваня гідности галицьково наміс
ника польським політикам (IIр и та к 
не ня). Ми бажаємо обсадженя сего 
місця безпартийним мужем (II р и т а к- 
н е н я і оплески), а не польським по
літиком, бажаємо обсадженя сього шіс- 
ця 0 б С 5 ї« Г В Н 0 Ю  осоиистістю, австрий- 
ськйм намісником, який дійсно управ
ляв би краєм, а не вів польської по
літики на границях держави. (Опде- 
ока ). і і

Українська обструкція в соймі.
Тепер приступаю до обгсяореня 

справ, які роаігрп..̂  ся в остатній 
сесії галицького сейму, під яких вра- 
жінєм ми і доси остаємо і котрі му
сять вплинути не лиш на вою полі
тику в краю, але й на наше стано
вище в парламенті. Я  приступаю до 
представлена тої ідвдї, як нам натяк
нув на се пан президент міністрів 
З представлень пана президента мі
ністрів виходило бг., що се дійсно 
таки ідиля. (Оклик: роаум ібть ся, 
п ісля інформацій польського  
кола!) Так, наші соймові товариші 
були дійсно приневолені польським 
колом, хопити ся найкрайнїйших 
оредотв. (Слухайте!) Руська обструк
ція в галицькім соймі була висловом
оборони тяжко гнобленого народа 

Богу, отче Пастор, що ви не руський І (Ц ритаку ** нл і оилески), вона 
сьвященик, бо би Й ЗИ деьио ДІ- (5уЛа рооііучлі
стали ся доси до арешту 
Швіндель з шиннарсьииии концесіями.

При розданю концесій шинкар
ських в послїдних тижнях покрив-
дило намісництво мноп руські гро
мад иі^руськулнодиістьвзаг^^
совано передовсім безправно ток ін
станцій, .позаяк замісник 8арЯДИВ, 
щоби найперше старосїьа усі акти 
предгдадали намісництву, а опісля 
па основі вказівок намісництва роз
дала концесії. Таким способом право 
рекурсу зійшло на просту формаль
ність, після закона були ради гро
мадські покликані, виявити свою опі- 
нїю що-до осіб концесіонарів і що
до потреби ШИНКІВ В громад». Тих 
спінїй в озсадї не узглнайєно і уста
новлено шинки і там, де іх громади 
80всїм не жад&ли і з етичних і еко
номічних зглядів установлепю шин
ків противили ся. Намісництво пози- 
скало собі тни способом тисячі інді-
відуїв, що на кождім кроці будуть
знаменитими агітаторами для прави- ! бувші міністри, бувші намісники,

учливою боротьбою, знятою 
в той момент, коли етадо розхо
дити ОЯ О питане ЖИТЯ. F^Oona 
обструкція була боротьбою не лиш
0 права руського, але й польського 
народу (Ж и в і п р и такувай я), ко
трого заступники запегіли були та
кож боротьбу о демократичну ггбор- 
чу реформу, а навіть грозили біль- 
шости відмисию буджету, але опісля 
таки поповзли до ніг консерватистів
1 віддали їм на потялу інтереси влас
ного народа.

Так отже руські посли в галиць
кім соймі були одинокими борцями 
за демократичну виборчу ординацію.

Я бачу, що деякі панове невдо- 
волені сею обструкцією, через те му
шу тим панам сказати, що не Руси
ни були тпігл, що стали в галицькім 
соймі вести обетрукпію. Ні, иої Па
нове, консервативні члени сойму об- 
струують виборчу реформу вже ціли
ми роками. (Дуже слуш но!) Хто 
розпочав обструкцію по комісіях ? 
Початок зробили панове ексцелєнції,
^VPmi иіпїлотг* ___•

в&но перед двома тпжпчми однуста-|сій зроолено коррупцийний 
тю в руській провінціональній часо- фонд. Пос. Дністрянський: Для к у 
пися П ід гірська Рада в Сірпю, 
але львівського польського дневника 
Dzienuik Po lsk i, котрий передру-

тельства і пануючих я краю верхо- І ни то стали перші вести обструкцію 
голів. (Пос. Цегсльський: 3 конце- вони наші «чителі в о^-грукцейнім

ремеслі. (Посол Пастор: У ченики  
перейшли учи тел ів ). Воно ‘так

п о . . .»  и  о р о х  Пос. Ба- все водИтЬ ся, було в . дуже вепсько,
чнвськнб: ІІр оч з Бовж овьскпм . кола Оулоб инаїїше. Ваша папіі» 
Пос. Лагодинськяй: Пан С гап інь- : була учителькою.

Тут сидить оден виоокошановниґ, 
член втеїмим, ;:отрнЙ перед кільком' 
рогами залив бус ціле одно засідав 
комісії потоком своєї •'рс.сгопічивостр 
(Посол Діяманд: Хто <де такий?)' 
Nomina eunt odiosa. Чогооь такою 
він вже тепер це робить, він став би- 
роном, хоче тепер поправити Са 
Кажучи коротко, Русини були црн'. 
неволені бороти ол ад, права 
го і польського наро-у, ? "ішГсой. 
іо в і товариші метуть тепер а пов
ного рацією повторити отею паролю 
котра у Поляків звела ся до цустоі 
фрази: За нашу і вашу свободу,” Ве. 
ли ми боротьбу. (П о т а к у в а н я  
і о к л е с к и).

З польських сторони рпбл«*~і. -чг 
заходи, вводити загал в блуд твер- 
дженєм, немов ТО Поляки цредложц. 
ди буди Русинам на полї виборчої 
реформи якусь угоду, якесь порозу- 
мінє. (Посол ЦеглинськиЙ: Гарне 
собі порозум інє!) і що... (Посол 
Цегдинський: М і нї от ер сказав нц 
в іть , що посли се приняли!) До 
того ми ще повернемо... І шо то 
Русини на се не лір™сіали і дальше 
с о ш і обструували.

Як-же виглядав се ,,поро8умінс“ ? 
Осудіть і рішіть, прошу, мої Панове, 
чи така дорога може довеоти до по- 
розуміня? Народови, котрого число 
виносить в краю 44 процент усего 
ааселеня краю (слу хайть!), 1 ко
трого податкова сила творить 33 про- 
цєііт загального податку, подано 23 
процент всіх мандавів і то як максі- 
мум польської лаоки. (Слухайте! 
Слухайте!). Виборча реформа озна
чає в кождім краю, в кождого наро
ду епоху і всяка політична партія 
і кождий нарід старасть ся прп тій 
нагоді укріпити, упевнити і піднести 
своє політичне положене. Русини 
маємо вже ііа основі істнуючої виборчої 
ординації можність вислати до оойму
ЗО процент всіх послів. В році 1861. ко
ди то правительство перший а й по- 
слїдний раз за свого конституційного 
жятя віднесло ся було обективно до 
галицьких виборів... (Посол Цеглид- 
ський:То було австрийське ира- 
витедьство!). Так, се було виїмко
во австрийське правительство!... діста
ли ми 44 на 161 мандатів (олухай
те! слухайте!), отже майже ЗО про
цент. Коли-ж ми нинї масмо їх меа 
ше. то се маємо завдячити авіоній 
оистемі галицьких виборів. (Окли
ки). Але заведіть сегодня в курії 
сільських громаД безпосереднє вибор
че право, персьедїгь вибори обектив 
но і законно, то й сегодня -иальме- 
мо ЗО процент послів в соймі. А те
пер малиб ми бути зіпхнуті на 2'і 
процент ,всїх мандатів! Коли-ж ваи 
се предло?кено як максімум польських 
концесій, то пашим товаришам в сой
мі не остало така ніщо инше, як бо
ротьба. Докоряють ще нашим соіімо- 
вим товаришам, що вони не хотіли 
спокійно виждати, поки Поляки пі
сля пераведеня буджетової дебитп 
і ухвали буджету вкінци не ухвалять 
заповіджених основ виборчої рефории. 
Мої Панове! Яижі»'»' мпяг*°, 
ся чогось такого від наших товари- 
Тпіи ? З погляду не цілу історію поль
ської угоди, з огляду на оотатне зле- 
манє умови що до відшкодованя на 
основі закона про збут худоби була-б 
се наївність, була-С се легкодушність 
(Голоси: Народні' зрада!), або т»- 
ви й зрад,а нареда, вдати са в такій 
преважній справі :аа польську ласку 
і нелаоку без застережень, 6g« ;іаоев- 
попачя. Мої Наново! С іаГ.у наївність 
наших товаришів у сонмі прецінь 
посудити годї; вони вчинили все те, 
що кожда инша політична партія 
в їх положеню була би мусїла вчи
нити. (Посол ЦеглинськиЙ: Ало ав
стрийське п р а в а т ’ел ьст 'во , зда- 
єть ся, притакнуло сьому пля- 
нови! Коли Бін'ері говорив сьо- 
годня про п о р о з у м ін є ,  то  було 
<?<* м о ж е  п о р о з у м ін є  м іж  ПОЛЬ
С ЬКИ М  і а в с т р и і іс ь к и м  прави-
тельством!). До сього, пане това
ришу, ми ще прийдемо.-

(Конець буде).

П л л ! л т Всі роди Руських Ка- 
Д і О З І р !  лєндаріь від 75 до Зу 
центів. Кождий, хто замовить оден, 
дістане гарний презент. Адреса: Books 
Importer, Box 21 ч ІЗ. S. PitUburg. Р" 
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Ч. 1

В читальнї. і
Учитель взяв в руки кусник крей

ди і губку, ввернув ся лицем до 
читальників і так проновив:

— Хто мав з собою записник, або 
хоч шматок паперу, нехай пише у«в 
те, що я буду писати на таблицї. 
Звертаю вашу увагу, що від сього 
писаня звільнясть ся тільки старших 
робітників; молодші мусять виното- 
вувати пильно усі незнані слова на 
такий лад, як я се вам сьогодня 
покажу. Я  лише з „Наталки Пол
тавки*' випишу вам незрозумілі слова; 
з инших кусників, які будемо читати 
тут в читальні, а тав само і з тих 
книжок, що їх будете читати дома, 
мусите вже виписувати собі усьо не
зрозуміле самі, бо я на се не маю 
часу, тай за других робити не можу... 
А тепер пишім: незнане слово 8 лі
вого боку, а пояснене — 8 правого. 
Одно під другим від початку аж до 
кінця.

Горювати бідувати; скитати 
ся бурлакувати, волочити ся;.уте- 
ряти — вгубити, стратити; толк== 
тямка, глузд, цантелик; тлумити 
ся - глузувати, кепкувати; город 
(в наголосом на: го) — місто; не 
стижу ся => не стидаю ся; горо
дянка = міщанка; засідатель 
ассесор; холодець = студенець, 
дриглї; укутати  = угорнути,, ви
пити, в’їсти; земство — вемський 
суд, автономічний суд шляхотський; 
халепа =* біда, нещасте; прить
мом = нараз, конечно; накладно 
ei стратою; моторний — меткий, 
жвавий; волосний — громадський, 
(волость: громада, ґміна); жевчик 
або жевжик — фертик, финтик; 
хлистик - прутик, голиш; хазя
їн >= господар, ґазда; чернець, 
ченці = монах, монахи; су же
ни й=  наречений; похожий = схо
жий, подібний; жижки = підколін
ки, жили під колінами; обманюва
ти =» обдурювати, зводити; провор
ний = швидкий, бадьорний, мотор
ний; бенькет, бонкет = пир, баль; 
повітчик == урядник повітовий; 
цехмистр = старший майстер, го
лова майстерського цеху; двір = обій- 
стс, подвіре; рублена хата = ди- 
льована хата; льох — пивниця, 
яма, печера; м о гот а = міць, сила; 
не в моготу == не по силі, не під 
силу; становити ся = ставати, 

-стати, починати, .рішати; спрое = 
вапит, запитане; промах =* блуд, 
похибка; не промах = не дурний; 
обман = облуда, ошуканьство, мана, 
омана; бешкет= нечесть, біль; спе- 
сивий = пишний, високодумний, 
чванливий, чванькуватий; безта
ланне = нещасте, гірка доля; 8 а- 
житочний = важитий, заможний, 
засівний; поеїдїти = посивіти; 
свататись, женитись нак імсь — 
свататись до когось, женитись з кимсь; 
протопопша = жінка декана; осо
ружний = обридливий, ненависний, 
гидкий, огидний, противний; лю- 
<і яз ний — любий, милий, приємний; 
і аставляти = заставити, принука- 
іи, присилувати, приневолити, пору- 
чити кому щось; схаменути ся = 
опамятати ся, стямити ся, роздумати; 
лежень = лежух, леґейда; злид нї = 
бідність, убожество, недоля; відати = 
знати; приют = захист, захоропка; 
упрямотво = впертість; покори- 
їй  с* = повйнувати ся, зробити те, 
що хтось велить; угодний = вго- 
.днпй, сподобний, уподобний; при- 
Еязати ся — причіпити ся, вселити 
ся; приміта — прикмета, признака; 
щеміти = скиміти; примха = ви
гадка, вередованв, перебиране; вере
дувати = вигадувати, перебирати, 
ковервувати; кирпатий = скривле
ний; надежни й — надійний; при
дане = віно, посаг; пособити = 
вомагати; презиротво = зневага, 
погорда; обевглувдїти — зсуну- 
нутись 8 глузду, стратити розсудок; 
ланець - обірванець, обідранець, 
урвитель; острог = дім карний, 
торма; москаль = салдат, жовнір; 
наверзти ся = обявляти ся, при- 
виджувати ся, прийти на гадку; бун
дючний --надутий, п и ш н и й ; уджи- 

Чхнути - втнути, справити; тете- 
u я : такий птах, або також рід 

1 муки або сухарів (кваша).
(Дальше буде)

К А Л Є Н Д А Р .
С ічень .

И.СТ. Д в І Р у с ь к і  с ь в я т а
26 Четвер Врмила і Страт.
27 Пятн. Отців синайск.
28 Субота Павла їив.
29 Неділя Покл. ок. Пет.
ЗО Понед. t  А и Т О Н ІЯ
31 Віктор. Атанааія і Кир.
1 Оереда Лютий. Макарія

НОВИНКИ-
V  Дня 23-го с. м., узброєна варан

тами, зробила тутеїциа поліція облаву 
на два „медичні інститути**, а іменно:
„Collins New York Medical Institute", Л& 140 
W. 34 str., ra „Dr. John E. Thompson", N. 
342 w. 27 str. — в Ніо Йорку. Розказ арс- 
штованя видала тутешна ночта, обжа- 
ловуючи їх о висиланє неморальної лі
тератури почтою та продавань заказа
них річий. ( конфісковано цїлі вози вся
ких памфлетів і відвезено їх на дюлїцію. 
В інституті „Колїнс“  арештовано двох 
людий та визначено на них кавцію по 
5000 долярів. Кільканайцять иньших 
клерків того „інституту”  нредставлено 
„grand jury” і переслухано як сьвідків. 
Голова фірми, добродійка Тереса Колїнс, 
має лежати — як говорять — тяжко хора.

V  На шляху „ПенснльвепїйськоҐ" 
желїзницї, що тягне ся 11,235 миль, про
тягом поелїднпх 10 літ проіхано на 
смерть 7.806 осіб, то значить, що на кож- 
дих півтора милі випадає один труп.

***Після обчислень економістів в Злу
чених Державах постійно в без праці 4 
мілїони людий. 6 се 4 процент цілого на- 
селсня. Гірші обставини панують тільки 
в Росії, Італії і Австрії.

** В наслідок значного приросту на
селена в Злучених Державах, після ту- 
тешної конституції мусить бути і побіль
шене число послів до Конгресу. І число 
їх буде збільшене о 42 мандати (до сеї 
пори було 391 послів), то значить, що 
число послів від тепер виносити буде 
433. Після обчисленя, стейт Ню Йорк ді
стане 6, Пенсильвенїя 4, ІІю  Джерзи і 
Ілінойс но 3 послів більше.

V В  лєґіслятурі стейту Маоачусетс 
внесено біл, силою якого заказує ся лап
кам носити сукні коротші, як 6 цалїв низ- 
ше колін, та блюзки витяті па грудях. 
Коли сей біл зістанс ухвалепий, то жін- 
кам сего стейту не буде вільно показува
ти ся публично в витятих сукнях, а малі 
дівчатка будуть мусїли носити довгі по 
землю суконки. £к нрпличність, то при- 
личність!...

V  Місто Ню Йорк в недовзї буде ма
ти ще один височезний будинок, що буде 
найвисший зі всіх до тепер існуючих. 
Найновійлшй „драпач хмар“ буде висо
кий на 750 стіп, отже висший о 140 стіп 
від будівлі' Сінґера, та о 50 стіп від бу
динку асекураційної компанії Метропо- 
лнтен. Стане він на розі вулиць Барклей 
і Парк Плейс коштом 12 мілїонів долярів, 
та разом з вежою буде високий на 58 до 
GO поверхів.

V  За минувшин рік привезено до 
Злучених Держав за 48 мілїонів брилян- 
тів. 1 тутешні робітники можуть ще на
рікати на злі часи!...

V е Стейт Ню Джерзи мав протягом 
кільканайцять годин ґубернатором — 
дівчину. А стало ся се тому: Речинець 
нопередного ґубернатора Форта скінчив 
ся в понеділок, 2-го с. м. о півночи а піс
ля стейтової конституції інавґурація но
вого ґубернатора може відбути ся о 12-ій 
в полуднє слідуючого дня. Віцеґуберна- 
тор рівнож тратить в тім случаю зласть 
разом з ґубернатором — і в сей спосіб в 
наслідок недогляненого блуду підчас у- 
кладаня конституції, стейт лишає ся про
тягом кільканайцяти годин без голови. 
Щоб охоронити ся перед евентуальними 
нлутанинами, порішено, що сего року в 
часі того „безкоролївства“ ґубернатором 
має бути панна Філіпс, приватна секре
тарка уступившого ґовернера. І  в сей 
спосіб помилка приневолила до сего, за 
чим даремне борють ся суфражистки: 
практична рівноправність жінок в спра- 
вованю публпчних урядів.

V  В лєґіслятурі стейту Міссурі впе- 
сено біл, щоби кождий муж мав право 
безкарно вбитії всякого любовшша ирп- 
ловленого иа любовних сходинах з чу
жою жінкою.

V  У Вапппіґтонї взято нід обради 
Конгресу законопроект поправки кон
ституції, жадаючий» щоб сенаторів виби
рав народ. До сих пор сенаторів вибира
ли стейтові лєґіслятури.

'V  В  незвичайно сумнім положеню 
находить ся 800 еміґритів з Росії, між 
якими певно буде много Русинів-Укра- 
їнцїв, яких тутешні власти не допустили 
в Америку. Завернені перед двома тиж
нями з Ню Йорку, прибули на цароходї 
„Ураніон“  до Ротердаму. Компанія піді
слала їх осібним желізничпм потягом до 
росийської гр;; ііицї. Однак туї росийські

власні заборонили їм вступу на рідну 
землю, мотивуючи тим, ЩО КОЛИ ВОНИ 
поважили ся виеміґрувати з границь ба
тюшки царя, без його позволеня, то тим 
самим стратили право до повороту.. В 
виду того німецький уряд відставив не
щасливих онять до Ротердаму, то с до 
Голяндії. Тут вони сидять вже від 15-го 
с. м. і уряд голяндський хоче в дорозі 
дипльоматичній спонукати Росію, щоб 
припала на;;ад бездомних бідаків.

V  3 ухвал народного з’їзду. Щоріч
но українська національно-демократич
на партія в Галичині скликує до Львова 
„Народний з’їзд". В сему з’їзді беруть 
участь делєґити повітових організацій з 
цілого краю, та сонмові Й парляментар- 
ні посли. На з’їзді народні діячі здають 
звіт зі своєї діяльності?, а відтак радять 
над політично-економічним положенєм 
руського народу в Галичині. Вкінци у- 
хвалюють відповідні резолюції.

На сегорічнім з’їзді ухвалено між нн- 
шнм, щобп українські посли в парламен
ті і в соймі заострнлп свою опозиційну 
т а к т и к у . Ухвалено та кой; домагати ся в 
правптельстві у Віднп усунепя галиць
кого намісника, д-ра Бобжпнського, ко
трий зглядом Русинів поступає сторон- 
ничо і несправедливо. На внесене посла 
Петрицького ухвалено візвати руський 
нарід, щоби бойкотував корчми і тютюн.

*** Австро-росинське примирене. Від
носини між Австрією і Росією не дуже 
мирні. Від часу анексії Боснї сї відно
сини заострились. Одначе останними ча
сами ходять слухи, що Німеччина ста- 
раеть ся цілком помирити сї держави. В  
доказ сего австрійський ирестолопаслїд- 
ник має поїхати на весну у відвідини до 
царя. Покищо ходять про се лиш слухи, 
а певного нічого сказати не можна.

*#* В сегорічні йорданські сьвята (19- 
го с. м.) в Петербурзі цар Никола пер
ший раз по 1905-ім році брав особисту 
участь в водосьвятю. В році 1905 імен
но підчас сої самої нагоди, коли то дава
но гарматні сальви, гарматний набій кар- 
тачами вдарив в царську палату, не ра
нячи однак нікого. Урядово „вияснено" 
тоді сей замах в той спосіб, що зайшла 
ошибка що до гарматних набоїв. Того
річне торжество минуло якось без „о- 
шибок“ .

*** Дитина-малпа. В Одесі (Росія) 
одна заробітшщя вродила малпу. Справ- 
дешну малпу, котра навіть не подібна до 
дитини. Діла віфита темно-рудою шер
стю.. У роджена дотврра лтла, лиш дві го-. 
дини. Мати і батько ліоди цілком нор
мальні.

*** Пес говорить. Коло Гамбурґа в 
Німеччині є пес, який вміє говорити. 
Про се були чутки і кілька вчених вибра
ло ся туда, щоби сї чутки нровірити. Во
ни знайшли, що пес вміє сім слів, і 
правдоподібно розуміє їх значінє, бо зна-
е, де їх говорити-. Виговорює досить до
бре.

*** Хліб з дерева. В Америці вироб
ляють з дерева папір «а ґазети, а в Ні
меччині роблнть з дерева хліб. В Берліні 
«вже навіть фабрика, котра виготовлює 
деревляний хлїб. Деревляні обрізки ва
рять доти, доки вони не розлїзуть ся на 
клейку масу. До сеї маси додають трету 
часть житної муки і з сего виробляеть ся 
відтак хліб, який печеть ся як хлїб зви
чайний у печи. Тепер деревляним хлібом 
годують коннй, але на випадок голоду 
бідні люди будуть також годувати ся сим 
хлібом, котрий, як кажуть, не е шкідли
вий для людського здоровля. Не знати 
лиш, чи хлїб сси поживний.

***У Франції, в місцевости Рош живе 
старушок сьвящеиик, що на новий рік 
сьвяткував свої 105-і уродини. Мимо се
го тїшить ся як найгарнїйшим здоровлєм 
і усї сьвященнчі функції сповняє як най- 
точнїйше. Однак се ще не все. Сей сьвя- 
щеник, походячий з сухітначої родини, 
коли дожив 75-ого року житя, закупив
— надїючи ся скорої смерти —• памят- 
ник на свій гріб, на якім казав вирити 
таблицю: „М. Ґаден, номер 188—“ . Од
нак час минав, і надійшов рік 1890, а 
він все ще жив. І тоді казав на гробі змі
нити послїдню 8, надїючи ся кождої хви
лини своєї смерти. Одпак вона не прихо
дила, мимо того, що надійшов рік 1900.
І тоді він по раз другий казав на памятнн- 
ку змінити числа. Але коли прийшов і рік
1910 і він по раз третий мусїв зміняти 
напись на гробі, то тоді вже його пірва- 
ла лють. Казав з плити викинути всі чи
сла і полишити лиш 19— і тепер вже — 
як заявив кореспондентам — є зовсім 
певний, що більше вже написи не прий
де ся йому зміняти, позаяк вона впстане 
аж до 1999 року — а так довго і він сам 
вже не вірить, щоб пожив.

** Мі.цонове обманьство з листови
ми марками. В Петербурзі попали влас- 
тп па слід обманців, які в цікавий спосіб 
допускали ся рабунку на державнім скар
бі. Іменно петербурська поліція сконфі
скувала два мілїони з’ужлтпх російських 
почгових марок, котрі накупив один ку
пець. щоб їх вислати до Варшави. Там 
з’орґанїзован;) банда усувала почтову 
початку з тих марок, а відтак пускала

_______ С В О Б О Д А

вже чисті марки знов в продаж. Таке ре
месло управляли обманці від кількох літ.

V  Війна з щурами в Суфолк. З ан- 
ґлїйського місточка Суфолк надходять 
вісти про успішну боротьбу з язвою щу
рів, так вельми небезпечних в розношу- 
вапю заразливих хоріб. Близько сорок 
фаховцїв занятих е в тій околици нище- 
нем щурів, а чимало в ще охотників. Вза
галі' ПО ВСІХ місцевостях півострова O r
w ell потворили ся т. зв. „Щурячі това
риства", котрпх головним завдаиєм є би
ти щурів. До сего й заохочує також ду
ховенство з проповідальницї своїх паро- 
хіян. З околиць Sutton доносять, що там 
множество котів иогибло від зарази, що 
перейшла на них із щурів. Тимто заряд 
зелїзницї G reat-C aisten  оповістив, що на 
якийсь час здержує ся перевіз кріликів і 
заяцїв до торговельних місцовостий. У- 
чені дослідили, що богато вбитих щурів 
мало велику силу заразливих хоріб. Як 
обчисляють, денно гине до 10 тисяч щу
рів з рук фаховцїв і охотників.

П О В І Д О М Л Е Н Є .

Повідомляю веїх жертводателів і 
учасників віча в Jersey Ш у, N. J., 
як також і Товаришів ,,Р. М. К. П.‘‘, 
що гроші призначені на ,,Фонд Ада- 
ма Коцка“  зложені на мої руки в су
мі $41*35, вислав я до п. Василя 
Гришка в Scranton, Ра., котрі він має 
вложити на Банкову книжку в Scran- 
ton-ї, ,аж приабирае ся більша сума, 
призначена на висше вгадану ціль. 
Всім Жвртводателям, котрі не забу
вають на руські дїти, катовані поль
ськими учителями — щире руське 
Спаси Біг!

Jersey City, N. J., Jan. 14. 1911.
Стефан Мияянович. •

ВИКАЗ ЖЕРТВ 
на фонд вшанованя ламяти Адама Коцка,
зібраних з нагодп побуту Впов. Добр. 
Ірини Сїчинської в Злучених Державах, 
котрі вплинули на мої руки, з отсих 

місцевостий:
Kcranton, Ра. , 121.40
Olyphant, Ра. 71.70
Taylor, Ра. 72.75

' Wilkes Вагге, Ра. 16.18
(У W. Вагге, зібрано |2<3.18, 

в того видано на тикет до 
Pittsburg-a для д. Сїчинської 
$ 10.00).

McKees Rocke, Ра. 70.15
Monessen, Ра. 135.13
Canoneburg, Ра. 70.00
Ambridge, Ра. 12.54
(В Ambridge вібрано $24.25, 

з того видано на тикет до 
Allentown для д. Сїчинської 
$11.71).

Philadelphia, Ра. 200.00
Boston, Mass. 51.14
Holyoke, Mass. 30.75
Yonkers, N. Y. 82.77
Jersey City, N. J. 41,85
Carlisle, W. Va. . 2.70

Всево прислано на мої руки $978.56 
Гроші ті суть вложені до одного 

із скрентонських банків на Savings 
Account, а коли надішлють і другі 
місцевости свої жертви, тодї будуть 
вислані до ‘краю на призначену цїль. 

Scranton, Ра., дня 20 еїчня, 1911.
Василь Гришко. 

Дальші жертви просить ся поси
лати на адресу:

BASIL HRYSHKO
4 »  NORTH в-th AVE. SCRANTON, PA.

5

ЖЕРТВИ НА СТРАЙКЕРІВ В BECT- 
М0РЕЛЯНД KABHTI ПА.

На руки підписаного надіслали:
Відділ 78 P. Н. Союза,

Minersville, Ра.,
Відділ 181 P. Н. Союза,

Маптіїїе, Ра.,
Віддїл 260 P. Н. Союза,

N. S. Pittsburg, Ра.
Віддїл 106 P. Н. Союва,

Whiting, Itid.,
Мих. Заверуха, Brooklyn, N. Y .,
о. Іван Велягорський,

Cohoes, N. Y.
Григорій Савчук, Canada,
о. Вал. Балог, Whiting, Ind.,
Іван Сирилко, Harraorville, Ра.,
Дамян Бориско, Henson, 111.,
Васаль Яковчук, Canadu,

Разом
Квіговано в 1-ім ч. „Свободи’*

,, „  2-ім ,, ,, *
,« м 3-ім ,, і,

„  4-ім ,, „
Загальна квота

334.00

10.35

10 .0 0

8.65 
3.00

$158.95
Всім тим жертводавцям, що поспі

шили зі скорою помочію бідним страй- 
керам, складаю в імени нещасливих 
сердечну подяку. Инші віддїли нашої 
організації і веїх милосерних людий 
прошу надсилати свої обильні датки 
в як найкоротшім часі, бо потреба 
дуже велика.

ДМ. КАПІТУЛА,
орвде, P. Н. Сою»».

НА СТРАЙКЕРІВ В ВЕСТМОРЕЛЯНД 
КАВНТІ

зложили отеї Добродії з I ’ittsfield, 
Mass.: Братство оьв. Димитрія $і6'00, 
Дмитро Спасик $1-00, Теодовій Спа- 
сик 75 цент.; по 50 цент.: Ник. Сте- 
фанюк, Іл ія’ Яремій, Ілія Дайялейко, 
Остафій Яромій, Пантелсй Ярсмій, 
Григорій Андреш, Н. Щербань, Іван 
Проданюк, В. Ктитор, Андрій Осад- 
чук, Ацастазія Гуска; по 25 цент.: 
Григорій Заверуха, Йосиф Ткачук, 
Анна Сеник, Ілагп Савюк, Григорій 
Соколовський, Юрій Спасик, І. Легу- 
няк, Василина Яремій, Катерина Пе- 
тращук, Григорій Гуска, Дмитро Со
коловський, Петро Федори^чн Цан- 
телей Ґерман, Пантелеіі Т. Ярем»»*,
І. Миронів, Н. Ковак, Д. ДарчуКі 
Юрко Никорчук, Василь Гуска, Ми- 
хаїл Василів, Грицько Щсилинюк, 
Ірина Муневич, ■ Дмитро Вас’дИлинюк, 
Антін Муневич; Анна АмбрС?сійчУк
5 цент. — Разом 23 дол. ЗО цен^-

- Великий Баль Ч■
устроюе Братство сьв. Арх. Мвхаїга.’ 
в Bayonne, N. J., на дни 11. лютого 
с. р. в галї п. Жебровського 94 Е.
21 Str. — Початок балю о год. 2-ій 
пополудни. — Музика п. Оленця 

з Ню Йорку.
За добру забаву ручи гь

Кпмітег,

і
%

Хто не уміє говорити 
по анґлїйсьни

• хотТв би мати доброго поаічиииі 
до иауии, нехай купить собі

& ^ Т Л У М А Н
С тарім 256. Т в :р д »  D apuA . Ц і й  М  я ім т ії .  
Гроші висмлаК vc а р и  • а їл о а л ен е а , чср«з 

■0«1-*рд»р «4* м ч т н ш  . и р и ш .  
З іЛ И Л ІТ И  JTI

Л і Btwkt, 62 Greene St., Jersey City, H.J.
Ж .

£ 17 П О Д Я К А .
Неуиолима, люта смерть прийшла ненадійно і забрала 8 поміж нас най- 

ліпшого брата і опікуна. Наша розпуна і горе безгранинні. Жаль 4 туга роздира
ють до краю наші опечалені серця. В тяжкім, невиносимім смутну та болю оди
нокою нашою розрадою —  се тисячі тих дорогих Родимців, які поспішили відда
ти послїдню прислугу нашому незабутньому братови бл. п. Нинолаеви. Трокуті до 
глубини серця такою великою любоїіію та щирою прихильністю до помершого 
перед часом нашого брата Николая, складаємо отсею дорогою найщиршу і най- 
сердечнїйшу подяку всім П. Т. Приятелям, Сусідам і Знакомим покійника як і 
всім чесним Землянам, що не жалували своїх трудів і взяли участь в сумнім’обря- 
дї похороннім. Наперед дякуємо, з ц іл о го  серця Тобі, Високопреосьвященний 
Владико і Архипастирю. Дянуємо се рдечно за провід у всіх богослуженях і за 
трогаючу пращальну проповідь. Неменше щиро дякуємо всім Впов. Товаришам 
пок. Николая і всьому Впреп. Кли^ви обох обрядів та православному Архиман- 
дриту, Впр. о. Марновичу. Дальше дянуємо веїм Хвальним Братствам і Товари
ствам тан пітсбурським як і дооколичним і всім чесним Парохіянам та Громадя
нам з ПІтсбурга і околиці. Дянуємо також обом Вп. Відпоручнииам Р Н Со 
юза“ І „Свободи1*, а з окрема всім тим Вп. Сестрицтвам, Братствам, Товару 
ствам, Родинам і поодиноким Особам, що уквітчали домовину покійного боата 
прехорошими вінцями та цьвітами Наконець дякуємо щиро о. Н. Струтинсько- 
му за його прощальне слово над сарою, отвертою могилою.

Уйїм Вам, Дорогі Братя І Соотри, щиро-сердечно дякуємо. Нехай Гог- 
подь Бог наділить Вас кріпким здоровлєм і осінить своєю небесною \сною т 
опікою, а нам — нехай додасть сили видержати сей страшний, несло ,іаний w 
дар. — Слава Ісусу Христу! , ’ ™»»діьаиии у-

БРАТ АНДРІЙ З РОДИНОЮ.
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СПРАВИ „Р. Н. СОЮЗА'.

Покровитель і почетний член P. Н. С.:
їх' Преосьв. Стеф. Сотер Ортинський. 
перший руський Епвскоп в Амсряці.
Головний Уряд „Р. Н, С.” на рони 

1910— 1912:
Духовний управитель:

о. Мих. Балог, R. 9, Box 8. Butler, Ра.
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Дмитро Капітула, McAdoo. Ра.
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Секретар рекорчовий: 

Теодозій Лабовський, Box 76, Jersey 
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Секретар фінансовий: 
Семен Ядловський, Box 76, Jersey 

City, N. J.
К а с іє р :

Алексій' Пшршоно, 524 Pine and 
Franklin St., Shamokin, Fa.

Контрольна Коміс ія:
о. В: Балог, Whiting, Ind.
Евген іг ^ и к  Srrantrm Р ", 
Теодозій Каськів, Newark, N. J .

Радн і:
Іван Ґлова, Shamokin, Ра.
A. Стефанович, Ambridge, Ра.
Й. Ялечко, Ramey, Ра.
С. Митренко, Olyphant, Ра.
B. Левчик, Elizabeth, N. J .
А. Добош, Lansford, Ра.

Орґанїзатор: 
ілько Моранець, 1441 Emma Street, 

Chicago, III.
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Осип Стеткевич, 184 Hudson Str., 
» w  York, N. Y.

Управитель друкарнї;’ 
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New York, N. Y.

Голова канцелярія ,,P. Нар. Согоза“  
Ьиходнть ся під числом 123 Sussex 

Str., Jereey City, N. J.

4. 1546 KBIT $500.00
на пятьсот долярів, котрі u. Параска 
Драґаи отримала як посмертну запомогу 
по мужу Дмитрі з Головної Каси Русь- 
поіо Народного Союза я Америці.

Ґренвілл, Н. Й.. дня 22. січня 1911.
Параска Драґан.

Андрій Kociivm.
Йоснф Томашевский.

Від місцевого Уряду Руського Народ
ного Союза в Америці. Відділ 74. 

Андрій Костюи, предс.
Андрій Гаврилко, секр.

Ч. 1626 КВІТ $900.00
І на девятьсот долярів, котрі п. Катерина 
Полїйовська отримали як посмертну за
помогу по муху Ф и.типі з Головної Каси 
Руського Народного Союза в Америці. 

Ню Флпренс, Па. (дати ;ке подано). 
lvaicp^Ho Полїйовська.

Сьвцкп:
Федор Куромко.
Атанас Королевят.

Від місцевого Уряду Руського Народ- 
рс;и Союза в Америці. Відділ 113.

Тчмко Мадичук, предс.,
Андрей Ґеферт, секр.

Ч. 162-7 KDIT $100.00
на сто долярів, котрі місцевий 37а.' о-

Зіимав як похоронні кошти по Филипі 
олїйовськім з Головної Каси Руського 

Народного Союза в Америці.
Ню Флоренс, Па. дня 15. січня 1911.

Андрей Ґеферт.
Сьвідки:

Дошко Макгцмчак.
Василь Алеба.

Від місцевого Уряду Русь::*™ Народ
ного Союза в Америці. Відділ lid . 

Тимко Мадичук, предс.,
Андрей Ґеферт, секр.

Ч. 1635 КВІТ $200.00
на двіста долярів, котрі п. Антін Длуґош 
отримав як посмертну запомогу по жені 
А иіії у Головної Каси Руського Народно
го Союза в Америці.

ІСромптсп, Р  Ай. діія 15 січня 1911.
АНТІН ДлАП̂ Ги,

Сьвідки:
Іван Кравчук.
Денне Дячун.

Від місцевого Уряду Руського Народ
ного Союза в Америці.

Михаїл Аттдрец, предс.
Стефан Пршарський, секр.

5СТУПа^ 7 ь  до Р. НАР. СОЮЗА!
>-Ру ський Народний Союз” — припи

ше донів до 45 літ житя. 
іііступне після лїт.

P. Н. Союз платить:
< В разі смерти члена кляси „А ” (ціле 

/ посмертне) $1,000.00.
* В разі смерти члена кляси „Б ”  (по

ловину посмертного) $500.00.
Посмертне за жінку або мужа члена 

кляси „А” $400.00.
Посмертне за жінку або мужа члена 

кляси „Б ”  $200.00.
Посмертне за діти від $15.00 до 

$300.00.
В разі утрати: а) обох очий, ніг, або 

рук «1,000.00, с) одної рукв, ноги або 
ока $200.00.

бели отець родшш в шпиталю боже
вільних, Союз платить що року родині 
$150.00.

Хто хоче вступити до Союза, мусить 
іліпсатись також до братства, яке нале
жить до Союзя.

Nr. 1649. $500.00.
R E C E I P T  

for live hundred Dollars, which I  
undersigned Hugh J. Roberts, the 
guardian for Dmytro Dragan’s children 
in West Pawlet received today the 
death benefit after Dmytro Dragan 
from the Treasury of the Little Russian 
National Union of America. 

Seventeenth day of January 1911.
і a> K5d“ rd W - Jo " в ,• Hugb J  Ro l» rU . 
I b) Thomas W . Edward*. Signature.

From the Local Society of the 
Little Russian National Union of Ame
rica branch 74.

ДО ВСЇХ ВП. СЕКРЕТАРІВ І ОРГА-
utqatop»b  в ід д іл ів  р . н . сою за .

Звертаєм з отсим уваїу пп. Секрета
рів, щоби не присилали декларацій без 
внповпеня (свідоцтва лікарського, яке 
находить ся на другій стороні деклара
ції, позаяк такі не будуть ирнняті. Чле
ни понад 43 лїт, мають предложити ме
трику або я дій шшгай доказ свого піку.

Рівнож при виновшоьато деклярацій 
оросимо на те уважати, щоби на декла
рації було і.одано, на яке посмергие член 
хоче належати, перечеркненем слово ці
ле або половину посмертне (ого). кілько 
має він і його жена літ, імя жени або яко
го иншого члена родини, після того, ко
му член записав посмертне. Секретарі 
чають уважати, щоби член заявив, якої 
єсть Р’ои Не сказати, що
член єсть Русин або руської т Рй, бо та
ких маємо вже кілька.

Член, котрий не вміє писати, має зро
бити на декларації пером знак хреста, 
уміючий писати має підписати ся вла
сноручно на обох сторонах декларації.

Місячні справоздиня т. є. друки на 
жовтих ьартках, як також адреси нових 
членів яюсимо виповнювати і присила
ти враз з деклараціями і розметом.

Бід Головного Уряду 
Р. Народного Союза в Америці.

Ч. 1550 КВІТ  $250.00
на двіст? пятьдрсять долярів, котрі п. 
Мярія Жентнчка отримала як посмертну 
запомогу по мужу Іваш 3»сьгпчка з Го
ловної Каси Руського Народного Союза 
в Америці.

Новоселиця, дня 22 грудня 1910.
М арія Жентичка.

Сьвідки: >
Тириля Іван.
Бушко Іван.

Від місцевого Уряду Руського Народ
ного Союза в Америці. Відділ 80.

РУХ В ВІДДІЛАХ P. Н. СОЮЗА.

нашім плейзї істнує від 15-го мая м. р. 
Братство сьв. Арх. Михаїла, від. 218., 
якого урядниками суть слідуючі особп: 
Поспф Сокіл, предс.; Мих. Боґдон, кас.
і йогпф Ярош, секр. Мітінґи відбувай'-'*, 
ся другої неділі по першім с 2-і їй год. 
ПОПОлуДНИ. Рівя^'’-’'*ис подаю до відо- 
мости, що наше братство приймає нових 
членів без вступного через 3 місяці: сі
чень, лютий і марець. До P. Н. Союза 
приймає ся новпх членів після статути. 
Голосіть ся до місцевого секретаря на 
адресу: Joseph Jarosh, Box 103, Moldawen, 
E. Youngstown, O.

Обурн, H. Й. Товариство „Запорок;- 
ська Сїч“ , від. 263., подає до відомостп, 
шо на річнім мітінґу дня 25. грудня м. р. 
вибрано отсей уряд: Я. коши-
вий; I. Чорній, осаул; А. Бурий, ппсар; 
ГІ. Цьовків, заст. писаря; 3. Курочка, 
с:.ароник; I. Король, заст. скарбника; В. 
Гевський, І. четар; К. Жмурко, П. че
тар; Л. Зобків, III. четар; Т. Ворожбит,
IV. четар- 3-тий і 4-тий четарі є рівно
часно членами коитр. комісії. М. Гру
бий, тростіс; Г. Смоляк і І. Юрдиґа, опі
куни хорих; І. Вовчак, дверник. На сім 
мітійґу ухвалено, що член, котрий через
2 місяці не заплатить розмету, зістане з 
P. Н. Союза ви^ліочений. — Яков Мись- 
ь:я коіночйй; Захар Курочка, скароник; 
Андрій Бурий, писар.

Кенонсбург, Па. Братство сьв. Арх. 
Михаїла, від. 84., подає до загальної ві
домосте, що дня 15. січня с. р. вибрано 
ось який новий уряд: М. Віняр, предс.;
І. Хохоляк. заст. предс.; І. Радомський, 
секр.; С. Глинський, заст. секр.; І. Гай
да, кас.; Н. Лазорншак, заст. кас.; І. 
І І І ;~>гат- дозорець хирих, II. Бердч. 
дверник. — Мітінґи відбуваюіо ся дру
гої неділі по першім, о год. 2-гій нопо-
ЛУДНН.

Балтіиор, Мд. Брацгво сьв. Петра і 
Павла, від. 81, подає до відомосте, що 
на річнім мітінґу дня 4. грудня м. р. ви
брано слідуючий новий уряд: 0. Лїщпн- 
ський, предс.; Й. Семенків, заст. нредс.;
В. Чїчка, секр.; К. Медвецький, заст. 
секр. І. Валеґа, кас.; М. ІІІутран, заст. 
кас.; В. Свирппсо, Й. Дурдела і О. Ко- 

, з\б — копірсльори; Т. Ка'»сргчський і 
Й. іирнятко — опіку™ хирих; А. Нет- 

! рик, хорунжий; Б. Свирілко, маршалок.
; Мітінґи відбувають ся останньої неділі в 
місяци в Богімієн галі. — В. Чачка, скр.

Ню Йори, Н. Й. Товариство „Поміч
I в чужині", від. 215., повідомляє всіх сво- 
і їх членів, що дня 5. січня с. р. вибрано 
отеє іі новий урнд: X. Корендович, предс.; 

і Ю. Чоп, заст. предс ; О. Кучма, йас.; Л. 
j Дзядиккчпч, заст. юс.; С. Кучма, секр.;
І. Палійській, заст. секр.: І. Беднарчук, 

! дверник: Л. Залипка і Л. Григоровськпй, 
опікуни хорих: Ф. Зухорський і В. Тит
ла. контрольори. Мітінґи відбувають ся 
П Є ])Ш О Ї суботи по п ?ршім ПІД Ч. 46 Ave.
A. New York. — Адреса секретаря: С. 
Кучма, Ave В. New York.

Гейзелтон, Па. Братство сьв. Арх. 
Михаїла, від. 85.. подає до відомості!, 
що на річнім мітінґу дня 18. грудня м. р. 
вибрано слідуючий уряд: М. Мардпняк, 
предс.; В. К о с т ю і ї , заст. предс.; А. Ро- 
манчак, секр. фінанс.; О. Шараварко, 
сько. рекорд.: 4 Пйтехач, кас.; А. Дріль 
і І. Радянський —  доз. каси; С. Біїїдас.,
Н. Ґут і К. Кравчук —  контр. комісія ;
Н. Ґалек, заставник; А. Гордийчук, М. 
Панько, Г. Гоией, В. Скуба, І. Мости- 
вюк і Н. Яцищук —  дозорці хорих; Г. 
Гараус, капітан. Двернпк'а назначує 
предеїдатель на кождий мітінґ. Мітінґи 
відбувають ся кождої неділі по 15-тім в 
читальні „їїросьвіти“ . Котрий члеи не 
заплатить своїх належностий за 2 міся
ці, зістав вик-лючений з Братства і з Р.
Н. Союза. — Мих. Мардиняк, предс.; 
Анд. Пелехач, кас.; Ад. Романчак, секр. 
фінанс.

Карнегі, Па. Товариство „Заиорож- 
ська Січ” , від. 136., подає до відомосте, 
що на річнім мітінґу дня 8. грудня м. р. 
вибрано отсей уряд: Г. Пенґрим. прел ; 
Т. M;*.jynoK, заст. преде.; Я. і оіісан, кас.; 
Д. Збалишин, за^. глс.; І. Копчак, сеіф.;
С. Мпхалюк, заст. сек]з.? А. Брандибура 
і П. Бурин — опікуни хорих; О. Пше
ничка, П. Бурин і О. Копко —  контр. ко
місія; Ф. Гриценко, хорунжий; І. Качмар 
полїціянт; А. Брандибура, орґанїзавор; 
Г. Пенґрим і О. Копко — до удержаня 
порядку в церкві: І. Копчак і А. Гойсан
— до шдписуваня чеків. Мітінґи відбу
вають ся кождої третої неділі по 8-і« г 
цегч.овній салі при улицї Джг.й*» (jane) 
j*° 220. Котрий член яр авить ся без важ
ної причини на мітінґу, заплатить 50 ц., 
а урядник 1 дол. кари Ся ухвала перей
шла иа заеїдапю дня 8. січня с. p. — I- 
ван Копчак, секр.

Трентон. Н. Дж. Братство сьв. Петра 
і Павла, від. 245.. подає до відомосте, що 
на річнім мітінґу дня 15. с. м. упорано 
слідуючий новий уряд: П. Стадник, пр.; 
П. Реваґа, заст. предс.; І. Паславський, 
кас.; С. Практика, заст. кас.; Г. Собків, 
секр.: М. г кпмопад, засг. секр. Кон-

Зюльна комісія: 11. Реваґа і Я. Бойко, 
озорцї фінас.: II. Калу^пяк і І  Юзр .̂

А. Музика, орґанїзатор. Заировпджую- 
чий вибір: Г. Гавришкевпч і І. Терлець- 
кпй. І. Мандзюк, дверннк. — Гнат Соб
ків, секр.

Бруклин. Н. Й. Братство Пр. Тройці, 
від. 203., подає до відомосте, що на річ
нім мітінґу дня 3. грудня м. р. вибрано 
слідуючий новий уряд: Петро Кравчук 
предс • Івли РЬїко, заст. преді,.; Василь 
Саїв, кас.; Дмитро Ьие.'чіькпй. заст. кнс.; 
Людвик Мигаль, секр.; Петре Малїць- 
кий. заст. секр.; Іван Боґуш і Дмитро 
Висоцькпй — контрольори; Петро Мар- 
маш, капітан; Олекса Гараспм, дверник.
— Юлїян ІІавчак.

Бівердейл, Па. Бр. сьв. Арх. Мпхз-
їла від. 126. повідомляє, що на річнім 
мітінґу вибрано слідуючий новий уряд: 
М. Юско пр., Дм. Гомняк з. пр.; М. Слив
ка скр., Ст. Доранський з. скр., В. Гом- 
нял л«е., Іь. Бн^ош 11 . Валко доз. каси,
В. Гальґаш хорунж., І. Фочік капіт., П. 
Ковальський післ., Ю. Куцала двер. Мі
тінґи відбувають ся в коикду 3-у неділю 
в місяци, в церковній гали. Адрес брац
тва: М. Slifka, Box 1091 Beaverdale, Ра.

Лсзір, &ратя!
Перший баль сего року в Пітсбур. 

ґу заходом братства Фльора і Лавра 
відділ P. Н. С. ч. 130, відбуде ся днц 
21. січня 1911 в галі ,,Просьвіти*■. 
на 7-ій улицї. На сей баль запраша- 
бмо всїх Русинів Tdti з ШтсСз'рт’?. я* 
і околиці.

Y ряд брянський.

Іст Йонгставн, 0. Повідомляю всїх 
місцевих і поза місцевих земляків, що па

Перт Амбой, Н. Дж. Братство сьв. 0. 
Николая, від. 104., подає до загальної ві
домосте, що на річнім мітінґу вибрано 
слідуючий новий уряд: Н. Ваверчак, 
предс.; Т. Ющик, заст. предс.; Г. Сидор, 
кас.; В. Вільк, заст. кас.; Д. Степась, 
секр : К. Шкурат, заст. секр.. Контроль
на комісія: В. Стецко, П. Шут, І. Фей- 
шел і А. Миколаїв. Надз, хорих: Г. Во
лошин, Й. Гриб, І. Макар і К. Журав. 
Гриць Литпк, кап.; І. Заблоцкий, хорун
жий;!. Чайка, дверник. Мітінґи відбува
ють ся в першу неділю по семім, в галі 
п. Н. Впверчака, 720 Ciwies St. точно о го
дині 3-тій пополуднії. — Николай Г»а- 
ьсрчак предс.j Дмитро Степась секр.

Ню Бург, Н. Й. Братство сьв. Нико
лая, від. 176., подає до відомосте, що на 
річнім мітінґу дня 15. с. м. вибрано слі
дуючий новий уряд: М. Яблонськпй, пр.; 
М. Бережняк, кас.; І. Папавек, секр.; Д. 
Когут, заст. секр.

С;:г>акюз. Н. Й. Товариство „Січ” , 
від. 282., повідомляє всїх своїх членів, 
що перший мітінґ сего року відбудеть ся 
дня 29- січня б. р. о 2-гій годинї попо- 
лудни. На сім мітінґу будуть полагоджу- 
вати or дуже важні справи, як: справоз- 
данє касове з минувшого року, потвер
джене нововнбраного уряду і т. и., тож 
обовязком кождого члена на означений 
час явити ся. Мітінґ відбуде ся в салі П р т  
О'Дей па Фаєт стр. — Ник. Крук, секр.

Бофало, Н. Й. Бр. сьв. Іврна Хрест, 
від 15. повідомляє, що на річнім мітін
ґу вибрано слідую” пі1 нивш" уряд: М. Лу- 
кач пр., М. Малас з. пр., О. Рпджпк кас., 
М. Федак скр., Т. Бренкііч з. скр., М. Ко- 
телець маршал., О. Грішьків і М. Гара- 
вус контр., І. Олїнр хорунж., П. Спвнк і 
Ів. Гаравус надз. хорих, Ст. Завіськнй 
дверн., Й. Пятак і М. Михал нолїц.

Чізгольїи, Мін. Бр. сьв. о. Ник. від. 
37. подає до відомосте, що на річнім мі
тінґу вибрано слідуючий новий уряд: Т. 
Лазорпшак пр., її. Жентнчка секр., М. 
Косяк кас., П. Куречка з. пр., М. Суше- 
реб". з. ^ар., Ф. Ні.місняк з. кас., В. Ху- 
днк кап., П. Плїші:а і С. Вохнич доз. хо
рих, В. Іваїщя колтр. кнцг. Мітіпґи бу
дуть відбувати ся в кожда неділю по 20-ім 
в звичайнім місци. — П. Жентячка скр.

Форд Ситі, Па. Бр. сьв. о. Ник. від. 
63. подає до відом°, що вибрано слідую
чий нотіий уряд: К. Голизна пр., Й. Дра
ґаи скр., Гр. Волошинович кас., Я. Ми- 
хайлншпн опік, хорих, С. Баль і М. Ро- 
зумбайґер контр. ком. — ГІ. Драґан скр.

Лорєкн, 0. Бр. Преображенія Госп., 
від. 286. педов до загального відома, що 
річний мітінґ відбув ся 17. грудня на я- 
кім вибрано ьЛ'тчочий новий уряд: І. К. 
ВаСКОВИЧ пр., I. nihHjp» з. пр., П. Проць 
скр., М. Савчпн з. скр., 1. ііінсл^пїць- 
кий кас., М. Юнгашин з. кас., І. Шех- 
нїцький і І. Саляк контр. комісія, Стефан 
Сцїсловський доз. хорих. Котрий з чле
нів не явить ся иа мітінґ і не передасть 
місачної належитостп, зістане виключе
ний з Брацтва і з P. Н. С. сейчас першо
го місяци. —  П. Проць секр.

Ню Йори, Н. Й. Р. Тов. „Тисьмени- 
ця’\ від. 144. подас до відомосте, що дня
19. січня на мітінґу вибрано слідуючий 
новий уряд: К. Підлуський пр., Й. Іван- 
кевич з. пр., М. Богайчук кас., Д. Іівас- 
ияк з. кас., А. Зубрпцький скр., А. Лен
ський і Й. Мартинець контр., Й. Сков- 
ронськпй і Стефан Пішчак доз. хорих, 
Й. Сосповський марш., Мітінґи відбува
ють ся в 2-гу суботу по першім під ч. 134. 
Е. сема улпця. Урядові години ceKpeju- 
ря в кождий четвер і суботу від год. 7-ої 
до 9-ої вечере;;. Його адреса: A. Zubryc- 
kyj, 160 V. 3rd St. New York, N. Y.

ПОЗІР! БАЧНІСТЬ!
Русини міста Rochester, N, Y.
Нружок Аматорсьний парохіяльної чи
тальні ,,Просьвіти” відограе дня 28. Січ
ня С. р. в Germania ball. 424 Clinton 

Ave. два гарні представленя:
I.

Н а в т а р о є т и  л їт  
її. 

Іцко Сват
Перерва між представленими буде вв- 

повнена декламаціям*.
—тт По предстаьлеию баль^^.
Ц ЇШ І МІСЦЬ: парворядно 60 цент., 
другорядне 35 цент., а останнє 25 цнт. 
Чистий дохід призначений на гр. пат. 
= =  церкву в Rochester, N. Y. ==== 

За добру 8абаву ручить
лиЯГТЕТ.

Поиаукув посади іспитований дяк, ото 
уміє грати на фісгармонії, вести шко

лу і учити хор.
НИКОЛАЙ РОМАНПШИН,

133 Lakeview Ave., Syracuse, N. Y.

потре
бує за-Дяко-учителя

раз церква сьв. О. Нйколни в" Glen 
Lyon, Ра, Зголсшуючі ся мають при- 
Олан: сьвідоцтво 8 дяківської школи 
на адресу: Rev. A. Kuziw, Aklen Sta
tion, Ра. {8_ 4)

До украшеня гГр‘асТтв'
і Шкіл Парифіяльних, достарчаємо 
красний, правдивий портрет наііслав- 
нїйтпго руського писателя і поета 
Т. Ш ЕВЧЕНКА, в барвах, за шклом 
і в красних позолочених рамах. Вели
кість 20X18 ц&л їе. ТТїнг $4 50. Алре- 
« увати: The I.aura Art Stvdio. 1 її 
Fort. Hamilton Parkway, Brooklyn, 
N. Y.

У б о г а  м а т и ,  “ ,p“
виживити своєї дитини і н<> гптяЧЧ 
віддати її в чужиі̂  /іі\г сирітський; 
удає ся сею дорогою до добрих сер
дець з запитом, чи не схотів би хто 
взяти сю двгїтну на власність. Ся ди
тина, — се чотиромісячна вдорова 
і вродлива дівчинка. Голосите СІ> da 
адресу: Mr. John Trzesiiiowsky, 40Я 
Division Str., Perth Amboy, N. j. (4_5)

П О В І Д О М Л Е Н А .
1.

Повідомляє ся усіх, кого се тикає ся, 
що канцелярія товариства: „Український 
Прапор”  НахОДИТЬ СЯ На: 78 Joseph , 
Rochester, N. Y.

2.
Повідомляє ся усіх, що Дмитро 0- 

лїнський, бувший орґанїзатор товари
ства „Український Прапор” зістав ви
ключений з того товариства за пересту
плене 4-ох параґрафів та нньші провини.

Уряд Товариства:
„Український Прапор.”

ф R. J.-C L IC K
Лґмм ассКурацібмпб Вії огня-

50—!» Офіс Яжїодять ся в 
W IL L IA M  Me. CO NNEL BU ILD IN G

SHAMOKIN, РА.

< ± > Д Р ]\Л іЛ  на пР °даж під У"^  ̂  ~  1 правою, в добрім
положеню, в цїнї від 1000 до 5000 
долярів. Подробиці подасть Franc. 
Przeitrzelaki, 185 Stanton Str., New 

York, N. Y.

на продаж. 16 акрів ч ? а р м а  доброї іб9млї. а крім 
того: д ім  з  7 ^омиатами, 2 '•та*::';, 
1 г.озівня, 3 шопи, 1 молочарня і 35 
овочевих дерев. Цїла фарма в дуже 
добрім положеню. Голосіть ся на ад
ресу властителя: I. Hudak, R F. І). 

N-o 1., Glen Gardner, N. Y.

М И Х А Й Л О  У Г О Р Ч А К ,  
руський харантери^ор

виножичає ріжні українські і ппьші ко
стюми на прсдстаіменя і хараатеризув 
по низьких цінах. Замовлеші нрннимае 
що найменше на 8 днів неред ирсдстав- 

ленем.
641 Б. ї ї -th St., and floor. New York.

Глухоту і шум В голові ^
л іч п м о  в а  зггс ід 'в  и а ш а ю  г ч я г л і  с л ц іл о ю  методою, к г  
і (іі т» виді ги jc jio n l на ice Оавшіть rail 6i.it
докладно П иш іть сейчас, бп підклалвив с я*бгво«чве. 
Адреса: G ER M A N  IN S T IT U T E  FO R  E Y E S  &  EA RS 

Dept. 93. 2320 Parle Ave., St. Louia, Mo.

т т Д О / ' ' | Ц Л  дамо Календар на
V -'*™  1911 рік кождомг 

хто надішле с.юю »."nеуу і 6 цонлв 
(марками) на пересилку. A. MASLAK, 
525 Е. 6th Str. New York. (1-0

ДОБРИЙ 3AFIE0K.

m

Всякай може легко (I- 
яоби-.я від 8 дл 10 до* 
лярів тахт* ево, роїшш-
і юь. і., з а к  росвксьмвіі

■потюи. ІІрвшлТть 35 : : “ т о и « в  ■ааїкані' а •»
се дістанете дві оачкп найліпшого ^ .  ойського тюі. 
н/, дві аа чия бібулок, (ОвсКм даром два 20-цеитові пре- 
кіоаі kjoobh та Ілюотро*виий катальої' вартостеввх 
рІчнК, як годнвяаків, ґранофоаїв, гармонік, кмнжок, 
машвя до друкоиння і т. а., що все ваші костумвря 
дістають Іозалачно. Кромі се-о дісганете Інформації,
- лкнй спосіб можете Яіроо.іл ія  на тютюні. Зголосїті 
ся іце ниаькн до аареджістрояаної ■ Американськім 
Урядї та находячої ся аід кав, і«ю » чорек»-
вяіТв ся, що богато скорнставте.

RUSSIAN ТАВАССО CO. &-ь 
343 EL 9 Str., New York, N v
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С В О Б О Д  А

Передвиборчі збори.
(Образон з  житя русьних буругв).

W .
Наш Кальаокий — як то вже чита- 

чевн у мого попередного образна звісно 
■—  се нова зьвізда на небосклонї нашого 
політичного житя, се одинокий МОЖЛИВНҐІ 
чоловік, ИКИИ міг би обняти по лише по
саду руського міністра без тски, але і о- 
бовязки австрийсьцогоміністра справ 
гшграничних. Однак ие думам. ласкавий 
читачу, що на тім кінчать ся ' .••'•ноті 
нашого Кальнокого. Поіч/ талант так яім- 
рокнй, так бистрий, як широка і 6и<: ш  
,Дніпрова вода... І коли я в попереднім о- 
бразйу змалював тобі, ласкавий читачу 
Кальнокого яко знаменитого теоретика, 
то нині хотів би я тобі вказати, що наш 
Кальнокий сливе знаменитим в своїм ро
ді практиком яко руський мінїстср'си, •< 
внутрішніх...

Я вже бачу, читачу, твою безмежну 
цікавість, що се за уряд руського міні
стра справ внутрішніх, коли у нас тако
го нема... Чого, як чого, любий читачу, то 
міністрів справ внутрішніх ми маємо по- 
достатком... Правда, що не засідають во
ни в парламенті на лаві міністрів, що пе 
ходять в золотошитих фраках... наші мі
ністри справ внутрішніх, се люди, що 
так уміють дібратись до внутрениостнй 
руських товариств, що по році або двох 
їх урядованя лишає ся по товариствах— 
одна слава... До таких міністрів справ 
внутрішніх належить також наш Каль
нокий... Пригадай но собі, читачу, як од
ного року з’їхало ся багато пародовськоі 
молодїжи до Львова і всі поспішили впи
сатись до академічного товариства, що
би учитись поступу від своїх старших 
братчиків. А товариство мало в програ
мі: доступ, свобода мисли і слова, тож 
чи не запалить ся молоде серце до такої 
гучної програми? Але якже здивовані бу
ли народовці, коли наш Кальнокий клик
нув їм на встрічу: Стійте І... впишіть ся 
аж по. загальних зборах, бо ми хочемо 
мати радикальний виділ... і не впустив 
народовців до товариства... І  чп-ж не ро
зумно зробив Кальнокий?... після моєї 
гадки зовсім розумно, бо тим способом 
прецінь дав Кальнокий народовцям мож
ність свободи слова і мисли поза товари
ством, як також навчив їх поступу, бож 
завязанє нового академічного товари
ства — се призвав кождий — то знамя 
великого поступу в житю народовців. — 
Правда, коли-б се зробили-народовці з 
одним лише радикалом, то удостоїли-б 
ся назви мамелюків, сервілїстів, зацо- 
фанцїв, але нашим радикалам мусить то 
уйти за добре, бо-ж вони люди програми, 
бо-ж вони радикали...

І  живе товариство народовців житєм 
широким і рухливим, хоть і без гучної 
максимальної програми а товариство ра
дикалів'з’їдає останки готових грошей, 
які колись зложщи народовці на підмо
гу бідних аісадемнків і вже в недовзї 
прийдеть ся йому засьпіватн „вічную 
палять” . — Ото, любий читачу, перший 
дебют нашого Кальнокого яко міністра 
справ внутрішніх. І Другий дебют у Від- 
ни зачав ся теж не лучше. Наш Кально
кий довів тупси до того, що одних наро
довців порозганяв з товариства, а другі 
віиїлп самі, щоб не в и д їт и  поступу ради
калів. Бо в дїйстности се зовсім спра
ведлива причина обуреня Кальнокого, 
що якісь гам народовці сьміли упомипа- 
тись о пошановане своїх осіб, переко
нань і прав. Прецінь річ ясна, що де єсть 
наш Кальнокий, там тілько властителі 
програми максимальної мо„> \т ь ’ , і>г н  го
лос, права і переконаня... '

Відбули ми також, ласкавий читачу, 
кілька приватних зборів, аранжованих 
Кальноким. І  що за розумні реферати 
чули ми гам, а які сьмілі резолюції!... 
Послухай, читачу, одна з них така: уді
ляємо гр. Тафому вотум недовіря і жа
даєм, щоби свій уряд віддав в відповід- 
нїйдіі руки, — або: стремимо до того, 
щоби мінїстер Ґавч уступив, бо його у- 
рядованє на скрізь лихе... Розумієть ся, 
що від таких грізних резолюцій задро- 
жала ціла Евроиа а на другий зараз день 
понесла ся вість, що Та фе і Ґавч усту
пають...

І нинішні передвиборчі зборп вітво- 
рив теж наш Кальнокий і промовив мен- 
че більше тими словами:

— Панове товариші! Я позволив собі 
СПроснтн вас на нараду над вибором но
вого голови. Коли у нас вибір голови все 
річю дуже важною, то тим важнїйшою 
єсть він сего року, коли у нас припадав 
25-лїтний ювилей. Ми мусимо заманї- 
фе( туватнг.ь на нїм як слід, а до сего тре
ба нам відповідного чоловіка. Не потре

бую додавати, що маніфестація мусить 
випасти в дусі радикальнім. Прошу отже 
товаришів подавати на се місце Канди
датів, а я з своєї сторони ставляю кан
дидатуру товариша Ваця.

— Славно! —: кликнула одна часть 
буршів.

— Позволю собі заіптерпелюватн то
вариша Кальнокого —  почав один з но
вих членів, котрого яко початкового зва
ли медичним технічним виразом „Ем- 
бріон“ —  яка се мас бути маніфестація а 
зглядно, які прнготовапя пороблено до 
H/'irV -Зачує- -. що народ©пцї з л о ж и л и  
на" гісіЧ. їми/'ОО .̂ р.... .«J
’ ---Ім'їн прашан#і! — перебив Каль
нокий — на ювилей не складали'ніякі 
народовці, тілько наші бувші члени... і 
длятого прошу бесідника пе піддавати 
нам таких інсинуацій, бо буду примуше
ний відобрати.

.. то нпри-ж -
довці... відозвав ся несьміло Ембріон...

— Відбираю бесїдпикови голос — 
промовив Кальнокий — і взиваю всіх, 
щоби строго держали ся предмету і нода- 
вали кандидатів на голову. Опісля буде 
час і на другі справи.

— Але-ж я нічого пе сказав!... про
тестував Ембріон.

— Та саме тому, щось нічого не ска
зав, не маєш голосу... відповів сьмію- 
чпсь один з буршів.

— Прошу о спокій! — ойкнув Каль
нокий. — Хто зголошує wі до слова?

— Прошу о голос! — кликнув Клїнї- 
кер.

— Товариш Клїнїкер має слово! — 
проголосив Кальнокий.

— Я  пропонував би иа голову Насї- 
комого! — промовив Клїнїкер. — Він 
був першим, що зачав справу ювилею. 
тож нехай її докінчить...

— Товариш Насїкомий має голос!— 
сказав Кальнокий.

— Дякую товарпшови Клїнїкерови— 
говорив бомбастичним голосом Насїко- 
мнй — за піднесене моєї кандидадури, 
однак заявляю, що я вибору на голову 
безумовно не прийму. Прошу всіх това
ришів цриняти се моє заявлене до відо
мостп.

Дальше понеслись кандидатури Каль
нокого і других, але всі но черзі зріка
лись. Остав ся один кандидат Вацьо.

— Уділяю товаришовн Насїкомому 
голос! —  сказав Кальнокий.

— Мої панове! — промовив Насїко
мий.—Як бачу остав ся один кандидат на 
голову, а іменно товариш Вацьо. Однак 
заявляю, що я противний його кандида
турі. Не перечу, що Вацьо добрий хло
пець... U.7 і

— Добри/і 1 добрий!... гуділи бурші...
— Але иа голову —  продовжав На

сїкомий — сиосібностий не має.
—  Кривда! кривда! — кричали бур

ші.
— А що то, що говорю — кінчив На

сїкомий — не єсть виключно моїм по
глядом, але судом більше нас зібраних, 
тож вношу зарядити що до особи Ваця 
на голову, ігробне голосованє картками.

Заряджене Кальноким пробне голо
сованє виказало, що шість карток було 
за Вацьом, шість против а дві порожні.

Голос забрав Насїкомий і промовив:
— Стоїмо супроти дуже невідрадного 

факту. Нема поміж нами народовців, що- 
бн робили інтрпґп ставлянем своїх кан
дидатів, а мпмо того чуємо між собою 
роздор. Сумний се факт і я жалію над 
ним, а рівночасно взиваю товариша Ва
ця, щоби заявив, що не кандидує на го
лову. Се одинокий вихід в тій справі.

Вслід за тим забрав слово Вацьо і 
пальнув мову, яку опісля назвали бурші 
„кандидатською.”  — Коли я мовчав до 
теиер, то тілько для того, щоби показа
ти, які засм... смар... находять ся поміж 
нами...

Мов наглий вітер підніс ся шум. 
Часть буршів оплескувала бесіду Вапя, 
друга часть під проводом Насїкомого 
вийшла з салі.

Ріжно толкковано про сю „канди
датську”  бесіду. Одні говорили, що Ва
цьо хотів себе нею зробити неможливим 
на головуt а сам Вацьо голосив, що до 
трупів ннакше говорити годї...

Ще підніс ся голос Ембріона з запи
та не м, які приготовлені пороблено до. 
ювилею, але наради замкнено а один з 
буршів сказав: На що приготовлена ро
бити, буде кнайна тай спокій!...

— А що-ж дїєть ся з ювплеиннм ви- 
данєм, на яке народовці зложили хороші?
— еиитав Ембріон бурша.

— Лучша добра кнайпа, як лиха 
книжка... відповів бурш.

— А чи-ж годить ся за гроші наро

довців справляти радикальну маніфеста
цію? — спитав Ембріон бурша...

— Який же з тебе ще ембріон... про
мовив бурш... пожди трохи, уцивілїзуеш 
ся, то зрозумієш...

А народовці слали гроші па маніфе
стацію народну, та хотіли дізнатись, о 
скілько пішла руська молодіж вперед — 
душею, серцем і умом...

Та чи пішла вона вперед?!... - 
Лаврін.

Книжкн надіслані до редакції.
П е с ь н і  ж а л ь б  и*). Поезії Яку- 

ба Коласа. Вільня, 1910. Видаиьне 
,,Нашае Нівьі“ . Сторін 128. Ціна ЗО 
коп.

К а р о т к а я  Г і с т о р ь ія  Бела- 
р у с і  а 40 рисунКамі*). Написав 
Власт. Вільня, 1910. Сторін 104. Ціна 
60 коп.

В п л и в  П о л ь щ і  на екон о 
м іч н и й  р о з в і й  Укра ї ни- Ру -  
с и. Історично - економічна розвідка. 
Написав о. Тит Войнаровеький, по
сол до Ради державної. У Львові, 1910. 
Накладом автора. Сторін 00. Зміст: 
Вступ. Часть І: Як перейшла земель
на власність на Руси в польські руки- 
Наслідки люблинської уші на Руеи. 
Спольщенє руських міст. Закріпоще
не руських селян. Доля руського ду
ховенства під польським панованєм. 
Часть II: Наш економічний стан по 
прилученю Галичини до Австрії. Наш 
економічний стан по наданю консти
туції. Сучасне значіне парцеляції. 
Часть ГІІ: Який напрям народної пра
ці забезпечив би Наш економічний 
розвій. Створене границь для ввозу 
худобй. Отворене границь для ввозу 
збіжа. Будава каналу Дунай-Одра- 
Висла. Чинники шкідливі і корисні 
для добробуту, українсько-руської на
ції. Гіпотечне задовжене селянської 
власности Галичини в pp. 1899—190G. 
Національні страти. Загальний огляд 
нашого положена. Потреба економіч
ної орґанїзації.

Зв іт  Товариетва,,Просьвіта“  
з дїяльности за час від 1. січня 1908 
до 31. грудня 190УІ - Коштом і захо
дом Тов-а. „Просвіта. , У Львові, 
1910. Сторін 140. ф н а ' і ’К.

Алькоголїзм. Написав Oj Йосиф 
Нижанковеький, парох в ДїдуЛицях 
великих. З печатні оо. Василіян в 
Жовкві, 1910. Коштом і Закладом ав
тора. Сторін 48. Ціна 50 сотиків. Го
ловний склад в книгарні Наук. Тов. 
ім. Шевченка у Львові, Ринок 10. 
Чистий дохід призначив автор для 
Товариства ,,Відроджене“  на цїль за- 
снованя при народній лїчницї відділу , 
для алькогольно-хорих.

Ураган. Поезії Грицька Чуприн
ки з прологом Олекси Коваленка. 
Київ 1910. Накладом Українського 
Видавництва „Ранок“ , Київ, Турге- 
нівська (Іванівська) 75, кв. 10. Сто
рін 32. Ціна 15 коп. Продасть ся 
в книгарні Наук. Тов. ім. Шевченка 
у Львові, Ринок ч. 10. — Зм іст: 
Ураган. Поет. Серед бою. Казка. Моїй 
Феї. Феї. Творчі сльози. Смуток тиші. 
Відун. Доля поета. Муки творчости. 
Жертви буднів. Рай чарівний. Тайна 
ґенїя. Моє життя. На провесні. Ра
нок. Сміх. На аванпост?.

Молода Україна. Часть перша. 
Провідні ідеї й епізоди.‘Написав Іван 
Франко. (Писаня Івана Франка, IV.). 
У Львові, 1910. Накладом українсько- 
руської Видавничої Спілки. Сторін
V I-f 142. Ціна брош. Г60 К., в оправі
2 К . — Зміст: Присьвята. Перед
мова. З остатніх десятиліть X IX  в. 
Додатки: І. Дещо про перше всена
родне віче у Львові. II. Між своїми.
1. З кінцем року. 2. Не так тії во
роги, як добрії люде. 3. Коли не по 
конях, так хоч по оглоблях. 4. З но
вим роком (1897).

*} Рецепвію сього твору йоджсмо иа инпіім місці'.

Учитель. Комедія В  тр 
Івана Ф ранка. (Друге видай1 У Ки
їві, 1911. Накладом україн ■* .-руської 
Видавничої Спілки. Сторі *6. Ціна
25 кой.

Повстанне народкього го
сподарства. Написав Карль Біхер, 
переклав Микола Залізняк. У Київі,
1909. Накладом українсько- руської 
Видавничої Спілки. Сторін. 140. Ціна
60 коп. — Зміст: І. Первісне госпо
дарство. II. Економічний побут у- 
часних нецівілїзованпх народів. Ь і. 
Повстанне народнього господарства.
1. Хатнє господарство. 2. Міське го
сподарство. 3. Народне господарство.
4. Порівнанне; трьох щаСлїв.

Б ібл іотека для рускои моло
де ж и подь редакцією Юдіяна Насаль- 
ского. Вьшускь L X V III. Рбкь XVII. 
Коломия, 1910. — Зм іст : Томь 
СХХІХ. Рукавичка. Пов-Ьсть Евге- 
нія Згарского. Сторін 48. Томь СХХХ. 
Дробнй огіовіданя. Ч. VI.: І. Вь 
хвили смерти Іисуса Хркста. (Зь усть 
народа). Сторін 20. П. Похоронь жов- 
нЬра. Сторін 9. ІП. Якт> посчастило 
ся вовкови. Сторін 7. IV. Д'Ьдбвскій 
синь. (Казка для д-Ьтей). Сторін 12. 
Томь СХХХІ. Гостина св. Нико
лая. Драматична игра вь чотьгрохь 
вьіходахь. Паписавь Іеронимь Кали- 
товскій. Сторін 34. Пренумерата на 
Бібліотеку для рускои молодежи ви
носить 2 кор. на цілий рбкь.

Учитель. Орґан Руського Това
риства Педаґоґічного. Видає Редак- 
цийний Комітет. Редаґує Д-р О. Суш
ко. Річник X X II. Ч. 17. У Львові 1910.
— Зміст: In hoc sigrio vincemus! 
(Під тим прапором побідимо!). Іван 
ІОщншин: Рідна мова в рідній школі, 
(Дальше буде). Юлїян Ловицький: 
Вимір престаций на удержанє шкіль
них будинків. (Кінець). Др. Іван 
Д&іянчук: Антісемітизм в старині. 
(Дальше буде). *■■%. Справа рідної шко
ли в закордонній Україні. (Кінець). 
Всячина. Вісти з за кордону. Пере
писна редакції. — (,,У<штель“  вихо
дить два рази на місяць і коштує 
річно 2 дол. Адреса Адміністрації. 
Руське Товариство Педаґоґічне, ул. 
Мохнацького ч. 12. Львів (Lembergj, 
Galicia, Anstoin. Висилаючи передпла
ту, треба зазначити: на пренумерату 
„Учителя").

З Білоруського письменства.
ПЕСЬНІ ЖАЛЬБЬІ. —  Якуб Ко- 

лас, Вільня 1910. Вьіданьне „Нашае Ні- 
вьі.” Сторін 128. Цїна ЗО копійок.

Є се збірка поезій одного з кра
щих білоруських поетів, що протя
гом двох літ поміщувалися в білорусь
кій часописи „Наша Ніва“ . Кромі від
биток з часописи находимо в збірці 
богато і дечого нового. Форма поезій 
невишукана — простенька, як прос
тим, нештучним є житє Богом і людь
ми призабутих Білорусинів, що отеє 
доперва за послїдний десядок лїт по
чали пробуджувати ся, щоб зажити 
своїм питомим житєм. З кождої стріч
ки, з'кождої картини збірки так і віє 
якимсь сумом, безмежним жалем. 
І  не дивниця. Се Білорусь,

,,Край наш бєдни, край наш родни!
Грязь, бялота ди пясок.....

А люд „бяз долі ібяз хлєба — гнєцца" 
бо: ,,На мужичайнївєкаласи пустис,“ .

1 так картина за картиною —сам 
сум, біль, жаль. І автор у віршованій 
передмові неначе усправедливлює ся 
зі свого настрою, говорячи: 

„НєсчасЬліва наша доля:
Нам нїяога нє дала.
Не шукайцє квєтак в полі,
Як весна к нам нє прийшла!** 

Цілу збірку поділено на пять осіб
них частин: 1) Думкі, 2) Родниє абра-
зи, 3) Мужицкає живьцє^ ф На роз
стані і 5) С турмьі. t- ^

В першій частині находимо такі 
вірші: Вюцца думкі, Думкі, Рана за-

] Новина! Y Новина!
J Руський Народу!
J  Кому п е  дорого Ьія чоловіка, гцо свої
4  віддав ва ваш р/ськргії народ; кому ие дороге їм*
J  молодця, що ва любов до народу коротав моло-
2 дсвькв житі; в сїапїславівськпх арешт»*; ко^у
4  вкіїпгп не дорого імя

1 Мирослава Сїчинського?
( (: і ми шаіг jt. м сь сьаіт,' ДО- (їй) сего чоловік*-

Ч  героя inT«pecyt ся коя:днй народ: чом/ж сьо.-«
М НИ МШЛШ Ся  . і!Я Т Я  ТОЮ ІМ 'ЯМ  ИП -- СЯН» І ’Т 'Т ІІІЯ
2  до котрпж Зарослая С ічиьськиИ  “ ... ... п .
Ч  Щоби ,;чтм саосійиіогі. нашим омігриитни
Я  » Лиорвцї діпмтп СЯ широко крш ТО. ЧЯ" V.1U 

для в»'- Ма;>Ас.іая С ічинський , д*яЧг,г,» Іііл
^  ПІДИЇС руку .т» /риф» 'тоці «с і:.. » д  ;лцпг\ и Л
J  і:ождяіі МВ» про І КГО <;■ д і я,- "  ячс/.кя ер*»-
2  няв ся в суді — іу- '.Ні Іі'иягарця сяо
Ч  велвклії ПВКЛВД КВЧЖКГ R if ія г т  м

І Як судили Мир. Сїчинського
j  Цїва брошу[>ов. кпвж кв 'кв 300 сто;і /руку Я.ОО 
j  Опрввл. В гврпе ПОЛОТНО ■ Ю.ІОТ. ВВТ1ІСШМИ я  .ЗО 

Поміпіеяо В « .І! НІОГО і - рн«т обрвяїсів і фо- 
Ч'тоґрафін самого Мирослава в '-.Тг’ * іюрікі, linrt 

ЛІатеря і Сестор, Ьатькв, я  »Тіг, ідо (іороии. я 
Мирослав» і ивьпїї.

Родимці!
Пе жалуйте теж пару центів иа кипжк^ ве

ликої вартоста, в котрої научите ся більше ніж  
а няьшиї десятьох. 3-4

Кроні тої кииягки поручів Руська liazrur їй 
клнжочку, видану під титулом

Смерть за 8-?о9шіии{і 9<нь праці,
котра кошту* лише 5 центів. Ся кнвзн<і'гк& ко
нечна для кождого робітника.

Посилайте вамовлеяя на книяоси і пв -ітк. 
що хочете паш ц їнпнк, а ми Вам вишлемо пою
даром.

RUSKA KNYHARNIA
8 5 0  Main S t ,  W INNIPEG, MAN.

смуцїлїсь, Вьосна, Вясной, На пилі 
вясной, Всход сонца. Яоч, М<;<.яц, 
Хмари, Адльот журавльов, Восонни 
дождж, Скора в полї забушує, Восі.яь, 
Зіма, Пташкі в лссе щебьоталі, Вьосна.

В другій частині, „Роднш; абразя" 
суть поміщені слідуючі стихи: ІІ Н'. 
знаю. Наше сяло, Наш родни край. 
Вйоска, Вось старая хацінка, Му&і.- 
чая нїва, Хлєбароб, Жнїво. Иїитні ко- 
лас, Вярбіна. Пдлссскіє абрази, Да- 
рога, Чугунка, Моґілкі, Роднис ш.сьнї.

На третю часть, (Мужичає жицьце) 
складають ся :Мужичас ж и ц ь ц є , П є с і>п л  
над калиской, Ш;рши варабатак, У 
школку, Плитнїкі, Доля батрачкі, За 
падаткі, На прадвйоснї, Панас гу
ляє, Мужик, Пахаваньнє, Наша до
ля, Ми ходзїм спатикасм ся.....

В четвертій частині помігцено отс:: 
На разетанї, На мяжі, Пєсьняр, Па.; 
шум вєтра, Хмари, Нягода, Братом 
згнаннїкам, Сябром, Не бядуй, Т о л о і . і  
стогне ввмля, Кіто ви хлопци спа- 
хмурйєлї. '

Отсї чотири перші частини на 
тиб можна фотографічними знимкаі:и 
з природи Білоруси та душі білорусь
кого мужика. Відмінною є частина 
пята, ,,С турми“ . Се вже понурі ма
люнки отсего лситя, що запанувало 
тепер скрізь у імперії кнуха. .Ціла 
Росія — се одна тюрма. І  сї слов̂  
находять відгомін у цілій сій частині, 
у кождім верши. Ось їх за : о . К ' ^  
Туремная камера, Катаржнїкі. В вае- 
ТрОЗЄ, СОН В  ТурМб, ПІСЬМО С Ту})МЯ, • 
Думкі в турмє, Квстка, С т.еень ьа,- 
строжнїка, Гусі, Хмари, Маці, -Години 
абрази, Вячерніє хмарні, Пссьна лл- 
волї, В турмє вясной, Р турлк .

Ось і зміст усеї збірки. Бо: npf 
тенсіональні, прості — але щі-.рі сло-% 
ва. писані кровію сори .̂ І '
лиш приходить, що наш •" '■ і 
род, Білорусини, у свою Jor) 
ратуру придбали такий ніньи* 
буток, як власне отею 36ij

КАРОТКАЯ ГІСТОРЬІЯ Б£/.аИ 
(з 40 рисункамі) —  Власт. В тьн* і
— Сторін 104. Ціна 60 копійон

Зміст: Часть І. Від ч ; t . 
до утечі П о л о ц ь к и х  князів в Лим 
(рік 1129) Часть II. від /у По
лоцьких князів (1132, рік) лс мг;. .! 
Витовда (1430). Часть Ш. !>■
Витовда до Лублинеькоі Унії м 
Часть IV. Від Люблинської ’■ л •> 
розділу Польщі. Часть V. В і л :і п \--ь  
під Москвою. Обясненя риеункіч.

Є се ядерно а при тім попу.! оми 
написана історія Білої І'уси. !Jo, vn- 
ємо її кождому, хто займйс ся : ■ ’ 
минувшостю, тим більше, що вії ' і\АІ 
Білорусинів — особливо ь > пп 
початках — найде богатО дечог. а, 
кого, що вельми причинить до 
зрозуміня рідної бувальщини. Клин
ка приукрашена множеством рисун
ків і знимок з історичних письменних 
памяток, що її робить ціниійіпою. 
Замовляти обі книжки можна в ре
дакції ,,Наша Ніва“ , Вільня, Рілен- 
екая № 20 (Росія).

Телвґрафічва адреса „E U R O B A N K " 
Число телефону 5928 Lenox

BANK OF EUROPE
(ЕВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК)

F IR S T  A V EN U E, COR. 74tb S u  
N EW  YO R K  C IT Y .

Перший славянсьний Банк 
стейтовий в Америці' під дер

жавним надзором.

Капітал акцпііняЬ і сплачена иадвижха 
Ґваранція акціонерів . . . . . . . .
Вкла.ікп ............................... ....  . . .

дол. 150,000.00 
п 100,000.00

500.000.00
Капітал акц., сплачена иадвияска і гваранція акціон. дол. 750,000.00 

(ІІів  мі.іїова долярів).
ПРИЙМ АЄ щадничі вкладко на процент від одного доляра почавши. 
В ІДСОТКИ від щадпнчих вкладок платать два раав до року 1 січня і 1 лвпня. 
Ч ЕКО Н Е КОНТО від $100. почавша.
ВИМІНЮ Є чужі гроші.
О ГОД Л 6  І КУ П У Є  цТвиі папера і купона.
ВИСТАВЛЯЄ дрефін до всіх частий сьвіта, передовсім до Галвчавв, Буко

вина і Росії.
ПОСИЛАЄ ГРО Ш І до Европв, передовсім до Галачив», Буковини, Росії і до 

всіх частий сьвіта.

ПОСИЛАЄ ГРО Ш І ТЕЛЄҐРАФ ІЧП О.
У Д ІЛ Я Є  паплїпшпх рад і інфориаціі» для подорожуючих а Америки до ЕвроШі 

і вніаджаючпи а Европл до Америки. — П И Ш ІТ Ь  ПО Ш И Ф КА РТИ . 
ПРОДАЄ ВЛАСН І Ч Е К И  для подороже (Traveler's Checks).
УД ІЛ Ю Є поаачок на реальности і цінні папера.
ИОЛ А. ГО Д Ж У Є судові і військові справи старокрасві і американські. 
ВИРДГ>ЛЯЄ паспорта 1 помагав пра стараню ся о папери горожанські (Ci

tizen papers).
К О Л ЄКТУЄ  пеяду. '
: ............—  Переписна у аеїх мовах середної Європи. —

BA N K  OF EU R O PE
Нача. ь п « :  І'І ОСИФ П И Т Л ІК ,

директор Це»тр*льного_бйки|г явс*свх гдадвиїї.ь і Ь а в к^ rBohemia- ■ ПралТ.
Годний урядові: від 9 л З і  понадто в понедТлок, четвер і суботу 7 до 9 веч.

Головні банкові полуш я в Австрії
„В О Н Е М ІА “  акцивнни банк в ПрааІ, одинокий австрійським правительством 

концесіонований банк для охорони емігрантів.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВАНЕ ЧЕСКИХ ЩАДНИЦЬ В ПРАЗІ 

(Ostrcdni banlca ceskych sporitelen) 
ві своїми філіями: у ВІдми, Львові, Кранові, Чернівцях, Бери ї І Триастї.

J Загальний оборот Центрального б ат  ческих щадниць виносив в во- 
| сліднім році 6,342.510.000.00 (шість тисяч триста сорок мідіоиів корон).
! Акціоиерамм того бааку < 1233 австрійських банків, між котрі,мя «на- 
\ ходять ся всі більші руські банки як : Товариство взаімного кредиту „Д в і-  
/ стерь“  у Львові, ііранввй Сою» Кредитовий у Львові, Сота руських хлібо-
■ робських спілок на ЬувоввнІ „Селяньсва Каса“  в Чернівцях, ЛемкіаскиЙ 
j банк в Новім Санчм, Кредитно» Общссгао „Саиопоиощь“  п  Ставаславов*

І  МНОГО гід. Ш И І,
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ДАРОМ вилічите себе самі!Поз ір Братства!
Роблю всї братські річ* наі- 
лїпше і вавкт>асте. в яаалїп- 
гггго матерія.:? ва дуже при
ступні нїли і ва роботу гваран- 
туїл. Продаю книжки і на жа

дане посилаю цінник.
ЄСЬМ ДОВГОЛЇТННМ ЧЯЄВОж Р. Н. 
Союаа. Проч в чужими; уда
вайте ся до свого! Мій адрес:

STEFAN KALAKUKA
2 1* t_ourt, C'^anton.Pa.

Свій до свого!В А Ж Н Е  Д.1Я Р (сМ  ’ Ц Ь !  
Руськ»? Б и р о  Праці. U P ;  іні заня-
ТИ у ЛЇЛЯЄ СЯ Ж Є Н Щ Ш ГВ? «патипх
плебеях і  реставрантах- сот- 5а
з^раз- Плеігзтт до веберу. L  і  -л добра, 
а правна порада безплатна. Просимо 
уіаватись до нас в подібнНх^сІ7равах. 
В . Стефанов і Мих. У г о р ч а и ,  „New 
Manhattan" Emplomcnk Agency, Tel.

54Ь4 Orchard ^
161 E. 4th Str. New York City

Ліки ,,Galen‘- вилічили іасячі людий, вони вилічать і 
Рас. ТТощо платити великанські суми гроший за лїчен , 
наколи Би можете вилічити себе паліі'і таньо. Пришліть 
свою точну адресу, імя і црозвиско і пишіть яг.иіі яу- 
мер з 10 ліків Ви хочете, а ми Вам зараз впшлемо одн̂  
прібку даром. Rumatina л і ч и т ь  ревматизм, невральґію. 
Pcpsola л ї ч и і ь  болїзни жолудка іт. п. внутрішні неду- 
ги. Fortola, патентований лік для нервозних, ослабле
них та утративших йолові сили. Sanquinola вилічує 
лпхорадку. малокровність і др. Asmola лічить зі зна- 
і!̂ н>їтиі: успіхом всі грудні болїзни, як 4SITOTKV 
астму і хронічний кашель. Virola лічить трипер, ви
ливи і т. п. Нетога вилічить в короткім часі геморо- 
іди і затрос;нс крови. Merpota цілковито лічить сифі
ліс і рани по тілі. Pelocresce являй ся хорошим лі
ком проти випаданя волося і болю голови. Profilacta 
вилічуб в коротким час' впї жічочі яедуГ2і Пишіть лп

русьКа Цорабельва Ш щ  [рп’орія Хувіпсвсфго
ч .н п -  1~>іьил>гч Н а р о д н о г о  ( о ю ^ и .__________________Петро Ярема

р у с ьк и й  погребним  
ВЯПОЗ&чак £1*1)114 і на 2ЄСІІЯ, хреста 

в  в і всяк і другі «абавв.
115 Ате. А „  N E W  YCZ1Z. .4 Y  

.між 7-ою а 8-ою ул.) 
Телефон: Orchard 2368.

В  ^ іи П Е ! Як взїхжтв до ста
рти} краю аби спровадити кого 
до Америки скоро і ннгідно. а 
Не видати богато гроший? На 
сс піїтаjc  дістанете в>диовідь 
6 ІШіЬииіІІ поясненими, скоро 
напишете : \ гсг^.чирта ви- 
гтарчптьі до Руської Корабель
ної Агенції. Переконало ся, 
щу лпій у иас можете купиго 
півфкарту За н а н т а и ь ш у
ц ї иу .

ДУШПАСТИРЬ е с е  п р е к р а с н а ,  щ и р о  р у с ь к а
Одйноки ;і рускии адвокат і вотар ь 

цілу Америку Доктор прав
Ю Л І Я Н  Ч У П Н А

Коизулярни іі комісар. 
Полагоджу* вс! справа в і аличин! 
Нр'".ЄС.Ч спадкові і грунтові- Відбере 
гропя від довжнпків. Справи віііскові. 
Опоряджує контракти, повиомочіл І 
внлгі документа. Перепроваджуй інтабу- 

Л Л ІІІЇ і всКвписв гілотечні. 2- 
3 N .  M a in  S t r .  W i l k e s -Ba r r e , P a . 

Адрес почтовни:
JU L IA N  C Z U F K A , LL. D .

3 N . i lA iN  St r . W i l k e s -B a r u , P a .

ц е р к о в н о - н а р о д н а  г а з е т а .

шашштяяаяшшшшяяшшашшшашшшшшшшяяшж 1>она виходить у Філадель
фії кождого місяця і подає красні духовні науки, ріжві річж релїгіяно- 
моральиого вмісту та відомости ві сьвіта. В  Душпастир-і печатають ся 
важні для всіх о гол о ш єн л гр. кат. Епвсжопскої канцелярії, в  там красні 
образкв (ілюстрації/ С*ватах і wu«ln їх ir.u і л. П і ~^»іть весе
лих і идоремх жартів-

ГД УШ П А СТИ РЬ“ коштує на цїлвд рік так в Америці як і в ста
рім краю дуже мало, бо лише 1 дол. 20 цевгів.

Гроші на *Д у ш п а с т в р я “ треба воевлатв почтовим переказом 
(money-order-ом) на адресу:

Rev. Zachary Oran, 821 Я. Franklin St., Philadelphia, Pa.

Поучене дпя жиючих по нонтрах!
Є« лн ja;p рішвлпеме ся їіа ти  до старого краю, а хочете, що- 

биеьте не саізвилп ся на шм&у ти не блукали по доровї, то перед ВИЇЗДОМ HOBUOWi’L нас. коли і котрим іоевом виїдете, ТО МИ ВП ШЛІМО 
аген^. i.j-nnii стрітвть ііас на стацП. В случаю спіпненн иа греп, то 
як  ирвбудсте до Пю Норку, не ідїть. шукаючи на сліпо, та не відда
вайте ся в рука всїляквх невідповідних люднії, яких часто спіткаєте 
по улвцях прн стації. а котрі лише задурюють, обдеруть та ще н ви- 
сьміють чоловіка. Зателефонуйте ві стадії до Руської Корабельної 
Агеації; вумер нашого телефону є 887 O RC H A RD , а наш аґочт сей
час прибуде і на Ваше жадав», ма*. Вам цокззатн ласт, котрвіг Вп 
плу uBcpLiu і услужити 4e«*uov як 1*. К. Агенція ввмагас. Виїжджаючи 
до Ню Норку, беріть нашу адресу зі собою, застосуйте ся до на
шого игіученя: они богато об^впечує паса>:^ра. 4 нічого но коштує. 
До «ас приходять що двя люди, котрі ходили до чужих вґентів, а 
опісля пркйгшли і иереконали ся. in'* v свого чоловіка нав.іучше.

В  нашім Бюрі по-іагоджують ся всякі справи так старокра*:- 
ві як  і амерш.шс.і’і. і  а*» о̂ гаЄ мав яку справу, нехаіі удасть ся 
особвсто або віднесе ся листовно на адресу:

$  1 I I
І  ' ---- - ' ---- - "Ч
© Лїчу лишень мущин!

Русавв ЖшсбурГа! чи ви зн аєте,
ЩО ГРОШІ - то СИЛА?

Старайтесь піанагн та пічніть скла
дати свої ощадноств в стеМтовім Банку
на розі ул. C'arson-a і 14-ої.
СеЙ банк е одним а ліЬстарших і н&Й- 
иеянїйшвх бакг.ів, що цілковито влбев 
сечу» Ьаші ощадноств. У  нас склада
ють си гроші иарковні, братські, си
р ітськ і і ин. К о ж ііп іі, що мас у нас 
гроші, отримує па бажай є звіт стеМто- 
ввх коитрольорів.

Продаймо корабельні Карат
на найліпші лінії, а адовІ 
до краю висилаймо по пг>«г- 
товім курсі

German Savings 
and D e p o s i t  B a n k  

Cor. 14th & Carson St.( 
South Side, Pittsburg, Pa.
И. E. Рот, пре». А . Ц. Міллір, n o  

Од. Б уч ік , тр. банк.

Спеціяльні і за
разливі слабо- 

сти кущнн.

Чи і>ч сс ьте  д ітк н е м і я к и :о  сп е д ін л ьн о »  сла- 
б о с т ію  І  Ч В  ХОЧОжС чіддв.ги СЯ ПІД опису довіреного 
л їк а р я  ?

G. KUNASHEVSKY Зане чищене 
крови ; скірні 
гпсаьгя : болї 
в роті, горлї 
і иа язиці.

Чи Вам випадає волосе? Чи чугн Вам в уст і чи 
масте нспрвємииіі віддих? Ча болять Вас вуба або 
лсиа ? Чи масте біль голови або якісь болї в ннппіх 
частих тіла? Я ручу Вам ва внамеинту опіку в ио- 
ввешвх случалх.

З 5-ма ІО-цале- 
в и м и  подвійни
ми рекордами, 

до вибору. Недомаїаня 
мочеві; блуди 
молодостн; аа- 
палоня; корчі 
і неправильно- 

<*ти артерій.

Чо не допустіиорк Ьп проступку про гш п|>а> 
мдоровлл і Природи / Чв но відчтвагг» болт ■ ір«огі? 
Чи ссьге взжурсиі ? Чп ссьте надмірно нервові, 
ослаблені і чп но тратнте енергії? ;1н чуєтесь не
мічні, пг»»'иоб.іеиі і иеспосібяі ввколуватв Кашу 
ири^іо як поис^ іно? — Нриходїть «vue а я  Вам 
поможу ввлїчвтіїсь.

На сплату

Порада І оглядини  бегпл*тні.
УРЯ Д О В І ГОДИНИ: Від 10-ої рано до 4-ої пошмі. і від 6-ої до 8-ої івчгр. 

В  иедїлї і сьвята від 10-ої раво до 1-ої попо.і.

Зюлотуїочі ся по опіку .пїкарську мусять яклтп ся особвсто до огляд»», 
поваяк лисгови.ми порадамU амісжливо jjk олїд лїчлтп слабосгяй. flo 

пшиіть цо вас, але првходїп сажі. -15-18

"  fOGGiSCbKO- "
Американська Лїнїя.
Одинока без пересТдаия

поміж

ДмерпКою і росісю.
Паро ходи відшлнвають 8 іїю Йорку 
„Россія41 — 11-го лютого 1011 
„Курски — 25-го лютого 1У11 
„Бірма" — 11-го марта 1911

Нові, тяошрубові пароаодп 
„і.’урер*4, „Россія**, „Бірма4' і ^Лї- 
туанїя*1 правильно курсують по
між Америкою і Росією що дві 
иедїкї. Се « одинока л ін і я  без пе- 
рееїдаия. Пасажири сеї лїнїї мо- 
:куть nopoej мінити ся своєю рід
ною мовою та дістають свої на
родні стравл.

Величезну . догідністт. сеї лїнїї 
бв8 перееїданя мои:уть до*:свідчи
ти тисячі пасажирів, що їхали 
пароходави сеї лінії.

Більше подробиць подадуть на
ші аґенти або головне оасттплнц-
тво лїнїї:

А. Е. Johnson &  Co,
Gen. Раї». Agent*.

27 Broadway, New York.

Перестаньте переплачу
вати за одіж, яку купу- 
сте по склепах. =

Купуйте виключно тільки у
Славянськиго Кравецького Товариства,

а ощадите від 8 до 10 долярів 
— ----- на кождім одязї---------

war БЕЗПРОВОЛОЧНО Ж А Д А П ЇК  ВЗОРІВ. ‘W
ТІг',,:тг на адресу:

Slavonic Tailoring Co.
131 Bleecker Str., New York City.

РУСИНИI

GAIL & AX

Is the Best Tobacco
Сей тютюн єсть найліпшим так до куреня 
як і до а;утя, бо через 40 літ був ссй тютюн 
першорядним виробом Long- Cut Tobacco. 
Старанне опакованс охороняв його від вегко- 
сти і пороху. Знаменито надассь на папіроси.
П а п е р и *  д а р о м  д о  к о ж д о ї п а ч к и .  Зверяїть увагу иа охоронну 
«муку і на и .і Sc Ах,‘ яісе находить ся на кождій п а чц ї.

ДАРОМ!
і пЕІІ* і ШЖІіа иаш тютюн, мн дамс даром 

у  гармвн фонограф- Першої кл^ісв ма- 
л ^  шинка дв сьоіву. Кождого часу мо-

• жете мати даром концерт у своїн 
хатї- Не одного інструцсгта,
авї '’'вП*в одного голосу, але музику 
диюї Оркестри, своєрідні і ве-
лвкі опери; словом, все. в чім лю- 
буетесь. 1-4

Ми пішлемо Вам тюпону Ро св і ськиго, Австрійського, Турецького 
и о ц и р г о  вартосте (6.00. Ми х >чемо. щоб Вв ровповсюднилн иаш 

тю' юн до паліросів і до фаііісв між своїмв аиакомимп- Твм способом ва- 
°"Зкомвте другвх з наялїпшею сортою тютюну-

За потюн ив чнелимо тілисозС.РО. оашлїть нам иа рахунок jO дт. поч- 
ювнми марками, а решту $о-50 виплатите екенресовому аґентовв, до 
мсосєта оглянута ТЮ ТЮ Н І  фоноґраф. вели волите заслати нам від рвлу 
ь дол., мв ввшлемо в додатку даром іарнніі стінний календар. Дісганеге 
я ;е, що приобіцяво або гроші зіотапуть ввернені.

Пошуиуесь агентів.

РІхтора Congo-пілюльни усуваю ть нестравність жолудиа.

METALLIC
HEELS^?
_______ '  V
C O U N T E R #

п о в н а  ВАГА
Оден з найбільших 
os ар ів s Америцї,HCicL/іиіЯ ОЬцсіоЗ І ЗЯПДТЕН.

Для майнерів, каменярів, фармеріа і 
вс іх , що роблять прн тяж к ІА  роботі

Се відносить ся до Вас- Вовн зроблеві 
ві сталі. Лекші від шкіри- Перотревають 
чоботи д ващадять Вам гроші. Легко їх 
првкріпптп. Кождий швець Вам їх на
ложить або дістанете їх враз а чоботами 
у Вашого ігупця. Пишіть по кннжочку, 
в єтгрої довідаєтесь більше.

U N ITED  SH O E  M A S IH N EH Y  CO.
Bob too, M ass.

Ва рит ь  п и во  на 
к р аеви й спосіб, 
бев всяких примі

ток.
The American Tobacco Co. ^

Sactcun  U U l t U Голова від него 
нїколи не болить, 
бо єсть вдорове і 

поживне.

Хто лиш рав 
похоштуе сего пи
ва, то иншого вже 

не буде пити.
OF M IN ERS V1LLE , PA. 
Капітал $50.000.00. Надвишка 

і вероздїлеяі знека $чя-йоо.оо. | 
Заснова;'п« ioC.t року, 
^^а^адвть загальний баяко- 

*жй бнзвсс. Вид ас міжнародні 
моні ордере, драфтн і пересилає 
гроші до есїх частий сьаіта, по- 
гнчас гроші на реальпосгн. Де
позити сего байку подвоїтись 
аротягом послїдних $ ліг і внво- 
слті. тепер около $500.000.00.

Гроші пересилає через фірму 
Knauth N ас he j  *  Kuhn е, г і :*  
У oik, N. Y,

Не треба его вреш- 
тою хв а л и т и ,  бо 
добре само ва себе 

говорить.

Е. ROBINSON’S SONS,
Lager Beer Brewery,

435 to 455 N, 7-th Str- Scranton! Pa.

Telephone calls:
General Offlte 2333j
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